
Programma ‘Meet the Dutch’: Marketplace en Carrousel
Op donderdagmiddag 21 mei (2e conferentiedag van ECOMM 
2015) organiseren we het programmaonderdeel: ‘Meet the 
Dutch’. Nederlandse bedrijven, instellingen en start-ups 
krijgen de mogelijkheid om hun initiatieven op het gebied van 
mobiliteitsmanagement op de volgende twee manieren te 
presenteren aan de bezoekers: 
•	 Alle Meet the Dutch deelnemers krijgen een stand tot 

hun beschikking in de zogenoemde ‘Meet the Dutch 
marketplace’.  Deze stand kan de gehele dag blijven staan 
en	wordt	gedurende	de	koffie-	en	lunchmomenten	bezocht	
door de bezoekers van ECOMM 2015. 

•	 Er is van 13.00 tot 14.30 uur een interactief 
programmaonderdeel genaamd ‘Meet the Dutch carrousel’. 
Tijdens deze carrousel gaan de bezoekers in groepen 
langs de verschillende stands en elke  15 minuten wisselen 
de groepen door. De opzet is 7  minuten Engelstalige 
presentatie + 7 minuten tijd voor vragen en interactie. 

Meedoen aan het programma ‘Meet the Dutch’
Door mee te doen aan het programmaonderdeel ‘Meet the 
Dutch’ zet de deelnemer niet alleen zichzelf maar ook Nederland 
internationaal op de kaart. Aan het programma ‘Meet the Dutch’ 
zijn kosten verbonden:

De standruimte wordt volledig gefaciliteerd en is door de  
deelnemer zelf in te richten. Daarnaast wordt op de 
conferentiewebsite een pagina gewijd aan ‘Meet the Dutch’, 
waar het logo en het initiatief van de deelnemer staan vermeld. 
Ook in de ECOMM congresapp wordt er aandacht besteed 
aan ‘Meet the Dutch’. Daarnaast verschijnen de verschillende 
programmaonderdelen van ECOMM 2015, waaronder ‘Meet the 
Dutch’, regelmatig in de communicatie-uitingen van het congres.

Voordelen
•	 Uw mobiliteitsinitiatief in de spotlights
•	 Mogelijkheid om mobiliteitsinitiatief (inter)nationaal op de 

kaart te zetten
•	 In contact komen met relevante (inter)nationale doelgroep
•	 Representatieve stand wordt volledig gefaciliteerd
•	 Promotie in de verschillende ECOMM communicatiemiddelen

Informatie en deelname:
Voor informatie en deelname aan het programma ‘Meet the Dutch’ 
neemt u contact op met de organisatie: PINO evenementen en 
congressen in Utrecht.
T: 030 275 96 29
E: info@ecomm2015.eu
W: www.ecomm2015.eu.
Volg ons via Twitter #ecomm2015

Meet the Dutch - ECOMM 2015 | Zet uw mobilteitsinitiatief in de spotlights

ECOMM 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door:

ECOMM is dé Europese conferentie over mobiliteitsmanagement en is dé ontmoetingsplek voor deskundigen, 

beleidsmakers en adviseurs in dit vakgebied. De stad Utrecht heeft de eer om ECOMM 2015 te organiseren van  

20-22 mei in de Jaarbeurs Utrecht. Drie dagen ECOMM staan geheel in het teken van het thema: ‘Moving people; user 

orientation as the key to success’. Hierbij gaat het om de gebruiker centraal stellen, samenwerking met het bedrijfsleven, 

gedragsverandering, het gebruik van openbare ruimte en nieuwe technologieën. 

Voorbeeld stand ‘Meet the Dutch’Sponsorpakket 
Basic

Deelname  
Meet the Dutch
Statafel
Logo op website

Tarief Basic  
€ 500,- + 

max. 2 pers. 
standbemanning   

€ 250,00 p.p.

Sponsorpakket 
Executive

Deelname  
Meet the Dutch
Statafel met 
achterwand
Logo op website

Tarief Executive 
€ 750,- + 

max. 2 pers. 
standbemanning 

€ 250,00 p.p.

Sponsorpakket 
Premium

Deelname 
ECOMM, 3 dagen 
8m2 met 1 tafel, 
2 stoelen, stroom 
en WIFI
Logo op website

 
Tarief Premium 

€ 2.000,- + 
max. 2 pers. 

standbemanning 
€ 250,00 p.p.

Tarieven zijn exclusief BTW. Bent u geïnteresseerd in een van de sponsorpakketten, 
maar heeft u aanvullende wensen dan bespreken we dat graag met u.


