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Leiderschapsprogramma
Workshops beroepsbelangen
Denktanks

Radiotherapie
Nucleaire Geneeskunde
Imaging IT
Administratie
CT
Bedrijvenmarkt

MRI
Algemene Radiologie
Mammaradiologie
Bouw en verbouw
Teammanagement
Bedrijvenmarkt

MRI Veiligheid NL
Stralingshygiëne
Kwaliteit en Veiligheid
Kinderradiologie
Medische Techniek
Echografie
Bedrijvenmarkt

Hét jaarcongres voor 
managers, professionals,
specialisten en bedrijven 
binnen de radiologie,
radiotherapie en
nucleaire geneeskunde! 

Informatie voor sponsoren

3 april 4 april

5 april 6 april

- Arbeidsmarkt oplossingen
- Opleidingszaken
- Wachtlijst-uitdagingen
Workshops voor managers, teamleiders
en coördinatoren.

- Radiotherapie
- Nucleaire Geneeskunde
- Imaging IT
- Teammanagement
- CT

- MRI
- Algemene Radiologie
- Mammaradiologie
- Bouw en verbouw
- Administratie

- MRI Veiligheid NL
- Stralingshygiëne
- Kwaliteit en Veiligheid
- Kinderradiologie
- Medische Techniek
- Echografie

FMIR
The Future of
Medical Imaging
and Radiotherapy2023

Almere
www.fmir.nl



Informatie
Op maandag 3 april 2023 zullen er in de middag 
kleine trainingen en ronde tafelsessies worden 
georganiseerd en tevens kan in de middag de 
bedrijvenmarkt worden opgebouwd. Indien u als 
sponsor op maandag 3 april 2023 bij het middag 
programma aanwezig wilt zijn, dan kunt u 
informeren naar de mogelijkheden. 

Op 4, 5 en 6 april 2023 zal er een bedrijvenmarkt 
zijn waar u als sponsor van harte welkom bent 
om met uw doelgroep in contact te zijn en uw 
diensten en producten te presenteren.

Voor sponsoring en de mogelijkheid om op de 
bedrijvenmarkt van de FMIR2023 aanwezig te 
zijn kunt u kiezen uit 3 pakketten, zoals hiernaast 
beschreven.Kijk voor de thema’s per dag op het 
voorblad en stel vast welke dagen passen bij uw 
diensten of producten.

Pakketten
A

- Standruimte, 3 meter breed
- Naam & logo op website + eigen promotiepagina
- Toegang, lunch en drinken voor max. 4 pers.
- Kortingscode voor uw eigen klanten
- Eigen educatieve sessie van 45 min.
- Toegang boardrooms voor klantgesprekken

(Dagprijs*) € 2000,-

Reserveren
Wilt u als sponor deelnemen aan de FMIR2023 
stuur dan direct een mail naar 
secretariaat@kalcio.nl om uw reservering te 
maken.
De FMIR is een initiatief van KALCIO 
Healthcare. En wordt in 2023 georganiseerd in 
het Valk Hotel Almere.

B
- Standruimte, 2 meter breed
- Naam & logo op website + eigen promotiepagina
- Toegang, lunch en drinken voor max. 2 pers.

(Dagprijs*) € 1250,-

C
- Naam & logo op website + eigen promotiepagina
- Toegang, lunch en drinken voor 1 pers.

(Dagprijs) € 500,-

D**
- Standruimte, max. 2 meter breed
- Naam & logo op website + eigen promotiepagina
- Toegang, lunch en drinken voor 1 pers.

(Dagprijs) € 750

*Bij elke extra dag 25% korting op de dagprijs
**Alleen voor educatiepartners
De vermelde prijzen zijn exclusief BTW
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De FMIR2022 was mede 
dankzij deze bedrijven een 
groot succes, de FMIR 
organisatie dankt alle 
deelnemende organisaties 
van vorig jaar.

Zorg dat uw bedrijf aanwezig 
is op de  FMIR2023 en draag 
bij aan de ontwikkeling van 
de radiologie, Radiotherapie 
en Nucleaire Geneeskunde.


