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ACTUELE THEMA’S

 Bekijk hoe
Hopin werkt

Nederlands Warmtepomp Congres 2020
Digitaal met actuele thema’s
Belangrijke thema’s
Het NWC focust vooral op actuele
thema’s. Een daarvan is geluid
van buitenunits. Komend jaar
moet het geluid van buitenunits
op de perceelgrens binnen
bepaalde limieten blijven. En na
lang wachten worden komend jaar
de BENG-eisen ingevoerd. Een
derde belangrijk thema is de
snelheid van de verduurzaming
van woningen. In het huidige
tempo worden de klimaatdoelen
bij lange na niet gehaald. Of is er
sprake van stilte voor de storm?

Digitaal Congres
Door de coronamaatregelen is
het niet mogelijk om met grote
groepen bij elkaar te komen.
Daarom organiseert vakblad
Warmtepompen het jaarlijkse
Nederlands Warmtepomp
Congres ditmaal online.

Daarbij maken we gebruik van
het digitale platform Hopin om
dit congres te faciliteren.

Platform Hopin
Hopin is een wereldwijd
veelgebruikt online platform
dat een virtuele locatie creeërt.
Het evenaart niet een fysieke
bijeenkomst. Het is nu eenmaal
anders, maar heeft in deze tijd
wel veel voordelen. Zowel voor
deelnemers als voor sponsoren.
Dat betekent een middag met
kennisdeling, ontmoetingen,
uitwisseling van ervaringen en
nieuws over innovaties.
Kortom een compleet, digitaal,
eventplatform waar makkelijk
contacten gelegd worden met
professionals in de branche van
warmtepompen. Zie hier voor
meer informatie over Hopin:
vakbladwarmtepompen.nl/hopin

*AVG: leads worden alleen uitgeleverd overeenkomstig de AVG-richtlijnen.

ENKELE VOORDELEN
HOPIN OP EEN RIJTJE:
 makkelijk in gebruik en beheer
 aparte ruimtes voor exposure
 aantal deelnemers nauwelijks
gelimiteerd
 biedt veel mogelijkheden m.b.t.
zichtbaarheid, verschillende
podia, sessies én een eigen
digitale stand
 biedt mogelijkheden video’s op
de stand aan te bieden
 u komt in contact met de juiste
doelgroep(en),
 u genereert leads* en new
business
 alle sessies zijn na het event
‘on demand’ te bekijken
op de website van vakblad
warmtepompen.nl

Pakketten
Het Hopinplatform in combinatie met onze aanvullende
mediamogelijkheden bieden uitstekende kansen om
uw organisatie en producten of diensten te positioneren. Dat kunt u doen met onze verschillende pakketten:
Goud, Zilver en Brons. Alle zijn interessant, maar de een
biedt net iets meer dan de ander.

Promotie voor en tijdens NWC 2020

Goud

Zilver

Brons

Bedrijfslogo en profiel op website congres

Toppositie





Bedrijfslogo in sponsoroverzicht tijdens event

Toppositie











Online & nieuwsbrieven

Bedrijfslogo in alle overige uitingen rondom congres
Banner in de themanieuwsbrief over congres
Advertorial in themanieuwsbrief congres


Toppositie



Groot

Middel

Klein

Live- of vooraf opgenomen Youtube video/Google slide presentatie







Call to Action knop







Bedrijfslogo en social media links aanwezig







Zichtbare congresaanbieding







Chatten met deelnemers







Bedrijfslogo in foyer (met doorlink)







Virtuele stand tijdens NWC 2020
Standruimte op het expo-plein

Sessies - inhoudelijke lezing, presentatie of workshop
Deelname parallelsessie ronde 1 en ronde 2



Deelname parallelsessie ronde 1 of ronde 2



Vooraf opgenomen video of live sessie





Contactgegevens deelnemende bezoekers aan sessie*





Videoregistratie van presentatie beschikbaar na afloop





Event chat







1-op-1 chat







Stage chat (plenaire deel)



Expo chat - virtuele stand







1-op-1 videochat







€ 3.000

€ 2.150

€ 1.395

Netwerkmogelijkheden

*AVG: leads worden alleen uitgeleverd overeenkomstig de AVG-richtlijnen.

Meer informatie
Op nederlandswarmtepompcongres.nl vindt u
meer informatie over het programma, de sprekers
en overige onderwerpen.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:
 Richard van Dijk
 Media-adviseur Gawalo en Warmtepompen
 06 33 03 14 74
 richardvandijk@vakmedianet.nl

