
Sponsorenpakketten 
Informatie & tarieven 2022

De NVMBR en KALCIO Healthcare organiseren ge-
zamenlijk een tweedaags congres voor een ieder 
werkzaam binnen de medische beeldvorming.

Met dagprogramma’s voor 8 verschillende vak-
gebieden en een algemeen programma biedt het 
congres een prachtige gelegenheid om met een 
breed publiek in aanmerking te komen; MBB’ers, 
IT-specialisten, leidinggevenden, kwaliteitsmede-
werkers, medische specialisten, enz.

Er is capaciteit voor max. 600 bezoekers per dag.

Thema’s dag 1: 
Nucleaire Geneeskunde, Imaging IT, Radiotherapie, 
Algemene Radiologie 
 
Thema’s dag 2:
MRI, Bouw & Verbouw, Medische Techniek, Echografie



Van der Valk Almere 
De sponsormarkt bevindt 
zich in Athene 1 en 2. De 
ruimtes liggen direct naast 
de centrale ruimte, waar 
onder andere ook de lunch 
wordt geserveerd. 
 
Veluwezoom 45
1327 AK Almere
www.hotelalmere.nl

Sponsorpakket 1 (dagprijs*) €   2000,-
• Standruimte

• Naam & logo op website + eigen congrespagina  

• Toegang, lunch en drinken voor max 4 pers.

• Toegang voor klanten met korting van 15% 

• Eigen inhoudelijk workshop van 45 minuten 

Sponsorpakket 2 (dagprijs)* €   1250,-
• Standruimte

• Naam & logo op website + eigen congrespagina  

• Toegang, lunch en drinken voor max 2 pers.  

Sponsorpakket 3 dag €   500,-
• Naam & logo op website  

• Toegang en lunch voor 1 persoon  

* korting voor een tweede standdag is 25% van de dagprijs.

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De NVMBR is voor dit 
deel van de activiteiten BTW-plichtig. 

COVID
We gaan uit van een live event 
zonder beperkingen. Uiteraard 
houden we de ontwikkelingen 
rondom covid in de gaten. 
Mocht het nodig blijken, dan 
zullen we uiteraard tijdig antici-
peren op ontwikkelingen.

Maak 

gebruik van een eigen 

congrespagina en laat bezoekers alvast 

kennis maken met je product of 

congresactie!

Reserveren 
Een reservering maken gaat via het meegestuurde 
reserveringsformulier. Vul de gegevens in en stuur 
deze op naar secretariaat@kalcio.nl.

Meer weten?
Neem contact op met KALCIO Healthcare via 
085-0645860 of via secretariaat@kalcio.nl.

Het hele programma vind je via www.fmir.nl


