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The Future of Medical Imaging and Radiotherapy – www.fmir.nl 
Expositie 23 – 24 september 2021 | AFAS Theater Leusden 

Gegevens organisatie: 

Naam organisatie: 

Contactpersoon: 

E-mail contactpersoon:

Link dat mag worden gekoppeld aan het 
logo op de congres website www.fmir.nl: 

Selecteer je pakket (prijzen excl. btw) 

Pakket 1: Stand / incl. logo op website & bedrijfspagina (content aanleveren via formulier), 
koffie/thee/lunch voor 4 personen, extra tickets voor klanten 15% korting, inhoudelijke 
workshop van max. 45 minuten: DAGPRIJS € 2000,- / beide dagen € 3500,- 

Pakket 1 Beide dagen: € 3500,- 

Alleen dag 1 – donderdag 23 september: € 2000,- 

Alleen dag 2 – vrijdag 24 september: € 2000,- 

Pakket 2 Beide dagen: € 2187,50 

Alleen dag 1 – donderdag 23 september: € 1250,- 

Alleen dag 2 – vrijdag 24 september: € 1250,- 

Pakket 3 

Factuuradres: 
Afdeling of contactpersoon: 

Adres: 

Postcode / plaats: 

Ordernummer: 

BTW nummer: 

Factuur e-mail adres: 

Door het insturen van de reservering geeft u de opdracht voor de ingevulde specificaties.  
Het ingevulde formulier, logo en/of beeldmateriaal kunt u sturen naar secretariaat@kalcio.nl. 

Pakket 2: Stand / incl. logo op website & bedrijfspagina (content aanleveren via formulier),
koffie/thee/lunch voor 2 personen: DAGPRIJS €1250,- / beide dagen € 2187,50 

Pakket 3: Naam & logo op website, toegang en koffie/thee/lunch voor 1 persoon: € 500,-

Vink je pakket aan. Ga je voor pakket 1 of 2, geef dan ook aan welke dag(en) je komt:

http://www.fmir.nl/
http://www.fmir.nl/
mailto:secretariaat@kalcio.nl
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Content eigen congrespagina 
Bij pakket 1 en 2 kun je gebruik maken van een eigen congrespagina. Op de volgende pagina staat het 
sjabloon. De kopjes, tekst en beeld kunnen worden aangepast. Vul hiervoor onderstaand schema in en vergeet 
niet het beeldmateriaal te sturen. Sommige elementen zijn optioneel. 
Als een veld leeg blijft, dan zal deze niet worden overgenomen voor de congrespagina.
Wil je geen gebruik maken van een eigen congrespagina, laat onderstaand schema dan helemaal leeg. 

Voorbeeld Kop aanpassen in Tekst 
Uw bedrijfsnaam <nvt> 
Over ons Vul hier de beschrijving in +- 50 woorden 

Uw product Vul hier de beschrijving in +- 100 woorden 

Maak een afspraak 
(optioneel) 

Vul hier een mailadres of webadres in 

Klik hier voor onze 
speciale actie (optioneel) 

Vul hier een webadres in 

Checklist te versturen bestanden 
Logo Banner (optioneel) Productfoto (optioneel) 

zie de volgende pagina voor het sjabloon >> 
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