
 
 

 

 

Human Factors NL Jaarcongres 2019 
28 en 29 november 2019 
 
 
Evolutie, Revolutie! 
 
Op 28 en 29 november 2019 organiseert Human Factors NL het Human Factors NL Jaarcongres 
2019 bij Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. Geheel in lijn met het congresthema ‘Evolutie, 
Revolutie!’  is een gevarieerd en vooruitstrevend programma samengesteld met sprekers die 
inspireren en tot de verbeelding spreken. In het kader van een aantal jubilea zal er enerzijds 
teruggeblikt worden op de oorsprong en ontwikkeling van Human Factors en Ergonomie door de 
jaren heen en worden anderzijds de actualiteiten en recente innovaties en bevindingen besproken. 
Daarnaast filosoferen we waar mogelijk over de toekomstperspectieven van het vakgebied. 
 
Wij nodigen u graag uit om als sponsor van het congres uw bedrijf of instelling te presenteren 
aan een brede groep professionals binnen en rondom het werkveld van Human Factors en 
Ergonomie. We verwachten 120 tot 150 congresbezoekers. Wij bieden u een unieke gelegenheid 
om nieuwe én bestaande producten en diensten te tonen en de discussie met onze bezoekers aan 
te gaan. 
 
Op het congres wordt plaats geboden aan enkele standhouders. In het programma is dan ook 
voldoende tijd ingebouwd om de deelnemers de gelegenheid te geven om uw stand te bezoeken. 
 
Naast standruimte is er gelegenheid om uw naam in beeld te brengen, zoals met het plaatsen van 
uw logo op een grote sponsorwand die een prominente plaats zal krijgen op de congreslocatie. Als 
sponsor wordt uw logo tevens op onze online congrespagina gepresenteerd met een directe link 
naar uw eigen website. 
 
Heeft u interesse om met ons mee te doen? Op de volgende pagina treft u meerdere opties 
voor sponsoring. Mocht u geïnteresseerd zijn om uw organisatie te presenteren op ons congres, 
maar wilt u het nét even anders aanpakken dan gaan wij graag met u in gesprek op welke manier 
wij iets voor elkaar kunnen betekenen. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: 
 
Reinier Hoftijzer 
e-mail: penningmeester@humanfactors.nl 
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SPONSORMOGELIJKHEDEN HUMAN FACTORS NL JAARCONGRES 2019 
 
 
Hoofdsponsor met stand: 3000 euro 
• Standruimte 4 x 3 meter (bxd) 
• 4 gratis deelnemerskaarten (incl. diner en feest) 
• Groot logo op de congressite met een directe link naar uw eigen website 
• Vermelding op de pauze dia in de sprekerszalen & het welkomstbord bij de ingang 
• Groot logo op de sponsorwand 
• Vermelding op verslagpagina’s in Tijdschrift Human Factors NL 
• 1 item in de Human Factors NL goodie bag 
 
Subsponsor met stand: 1500 euro 
• Standruimte 4 x 2 meter (bxd) 
• 2 gratis deelnemerskaarten (incl. diner en feest) 
• Medium logo op congressite met link naar uw eigen website 
• Vermelding op pauze dia in de sprekerszalen 
• Medium logo op de sponsorwand 
• 1 item in de Human Factors NL goodie bag 
 
Subsponsor zonder stand - merkreclame: 750 euro 
• 1 gratis deelnemerskaart (incl. diner en feest) 
• Klein logo op congressite met link naar uw eigen website 
• Klein logo op de sponsorwand 
• 1 item in de Human Factors NL goodie bag 
 
Brochure in display of item op de leestafel: 150 euro. 
 
Maatwerk:  
• Sponsoring op specifieke wijze of op een specifiek onderdeel in overleg 
 
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. 
 
 
 
NB Voor het aanleveren van bedrijfslogo’s voor visuele reclame-uitingen geldt: 
Sponsoren hebben de mogelijkheid zichzelf te presenteren op de Human Factors NL congres met een 
bedrijfslogo op de sponsorwand. Om de kwaliteit te kunnen garanderen gelden hiervoor de volgende 
richtlijnen: 
• bij voorkeur aanleveren als JPEG of TIFF-bestand 
• aanleveren in hoge resolutie, bij voorkeur ten minste 600 dpi 
Alle logo’s worden door de congrescommissie van Human Factors NL 2019 beoordeeld op kwaliteit alvorens 
deze definitief opgenomen kunnen worden in het ontwerp van de sponsorwand. 


