
Profileringsmogelijkheden 
Health Valley Event 2023
30 maart  Pathé Nijmegen
Het Health Valley Event (HVE)  
is dé ontmoetingsplaats voor 
 iedereen die zich bezighoudt met 
innovaties, business en  wetenschap 
in de Life Sciences & Health  sector. 
Afgelopen jaren trok het event 
jaarlijks zo’n duizend  bezoekers, 
live, online of in een  hybride opzet. 
In 2023 zal het HVE op 30 maart 
op locatie  plaatsvinden in  
Pathé Nijmegen.  
Het HVE is voor bedrijven en organisaties een unieke gelegenheid om zich 

aan te verbinden en te presenteren. Het event biedt daartoe uitstekende 

 faciliteiten: met high tech presentatiemogelijkheden, netwerkmogelijkheden en 

veel expositieruimte in de foyers van Pathé Nijmegen. Bekijk hier ons aanbod 

van  profileringsmogelijkheden. En heb je andere ideeën over promotie of de 

invulling van een event partnership? Wij denken graag met je mee! Uitgebreide 

informatie over het event vind je op www.healthvalleyevent.com 

Event Partnerships Diamant Goud Zilver

Pakketonderdelen € 18.500,- € 12.500,- € 7.000,-
Standplaats 5 x 2 m. 3 x 2 m. 3 x 2 m.

Standplaats beste zichtlocatie (keuze i.o.m. organisatie) + + 

Invulling van inhoudelijke sessie (40 min. incl. 3 kaarten sprekers) +

Sponsorfilmpje bij ingang zaal sponsorsessie (productie niet inbegrepen) +

“Eventpartner in beeld”: aandacht via HV-communicatiekanalen met  1  artikel, interview of vlog + + +

Video/Commercial (max. 1,5 min.) voorafgaand aan plenair programma (productie video niet inbegrepen) + +

Netwerk-tafel (voor 2 pers.) + + +

Logo op banieren entree Pathé +

Logo op badge +

Logo op slide framework plenaire zaal + + 

Logo op digitale programmaflyer + + 

Logo en link op event platform + + +

Logo op alle advertentie uitingen HVE + 

Foldermateriaal op promotie tafel + + +

Entreekaarten standhouders 5 4 3

Entreekaarten* 20 15 10

Deelname Pre Event Dinner 29 maart  2 1 1

Deelname Sponsordiner (in april 2023) 1 1 1

* Event partners ontvangen 25% korting op extra entreekaarten  

Sponsorsessie € 4.750,-

  Je eigen inhoudelijke sessie (40 minuten)

 Informatie over sessie op event platform en opname  

in programma

 Logo en link op event platform

 Aandacht voor sponsorsessie in event-nieuwsbrief  

Health Valley

 3 entreekaarten (t.b.v.  sprekers)

Commercial video   € 3.000,-

  Korte video (max. 1,5 min.) uitgezonden voorafgaand aan 

plenair openingsprogramma

 Logo en link (naar video) op event platform

 Productie video niet inbegrepen

Startup pakket  € 1.350,-  

 Exclusief voor startende bedrijven,  

max. 2 jaar ingeschreven bij KvK

 Kleine standplaats (2 x 2 m.)

 Logo en link op event platform

 2 entreekaarten standhouders

Eigen ‘Side programma’ op HVE ‘23 (prijs op aanvraag)

Jouw eigen relatie-event organiseren binnen het programma van het 

Health Valley Event 2023? Ook dat behoort tot de mogelijkheden! Je 

relaties kunnen de eigen inhoudelijke (besloten) programma-activi-

teiten volgen en daarnaast meegenieten van (onderdelen van) het 

HVE 2023. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Belangrijk om te weten: Alle bedragen zijn exclusief BTW.



Contactinfo sponsoring 

Marloes Ponsteen
T: 024 355 87 37 / 06 461 06 920

m.ponsteen@healthvalley.nl 

www.healthvalleyevent.com 

Profileringsmogelijkheden 
Health Valley Event 2023
30 maart  Pathé Nijmegen

Expositiemogelijkheden (stroom en Wifi inclusief )

Mogelijkheden  Stand Standaard Stand Klein Stand Living Lab*
 € 1.900,- € 1.500,- € 750,- 
Vloeroppervlak 3 x 2m 2 x 2m 1,5 x 1,5m 

   (incl. ingerichte stand)

Entreekaarten standhouders 2 1 1

Logo en link op event platform + + +

Optioneel: Ingerichte stand (achterwand met logo, verlichting, 1 tafel, 2  krukken) € 700,- € 600,- incl.

10% korting voor HV-partners (in 2023) + + 

* Uitsluitend voor demonstraties van zorginnovaties waaraan bezoekers actief kunnen deelnemen.

Nieuw! Netwerktafel € 1.000,-

Verzeker jezelf van een eigen plek om te netwerken op het 

HVE 2023:

 Netwerktafel op het HVE 2023 voor het houden van 1-op-1 

gesprekken (voor 2 p.)

 Netwerkapp om 1-op-1 afspraken te maken en meetings in te 

plannen

 Logo en link op event platform en mobiele app

 1 entreekaart HVE 2023

Belangrijk om te weten: Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Nieuw! Op de bank bij Dolf € 1.000,-

Unieke gelegenheid om je organisatie onder de aandacht  

te brengen!

 10 minuten gesprek met dagvoorzitter Dolf Jansen op de 

beursvloer

 Opname van het gesprek voor eigen promotie, na het event 

 1 entreekaart HVE 2023

 *Onder voorbehoud: Livestreaming van het gesprek in het 

event platform

Entreekaarten HVE 2023 

 Early bird korting (tot 1 februari) € 349,-

 Entreekaart HVE 2023  € 375,-

 (incl. koffie, thee, lunch, borrel, parkeren)

 Last minute ticket HVE 2023 (vanaf 23 maart) € 399,-

Uitstekende faciliteiten

Pathé Nijmegen:
  High tech beeld- en geluidsvoorzieningen

 Ruim aanbod standplaatsen op goede zichtlocaties in foyers

 Goede bereikbaarheid met auto en OV

 Gezonde catering 

 Gratis parkeren

Event platform:
 Uitstekende matchmaking mogelijkheden 

 Toegang tot (internationale) database van event bezoekers

 Gebruiksvriendelijk platform


