Gehandicaptenzorg Fair
Dé nationale dag voor de gehele gehandicaptenzorg sector 26 november 2020

GZF 2020

Een hart voor zorg en
waardering is hard nodig
Op 26 november 2020 – vindt de grootste inhoudelijke
gehandicaptenzorg beurs plaats. Na een geweldige eerste editie in 2019,
die met een overweldigend enthousiasme is ontvangen en mede door
de intensieve samenwerking met partners de juiste vorm kreeg, komt er
in 2020 een gevolg aan dé dag voor de gehandicaptenzorg sector. De
fair wordt speciaal georganiseerd voor de zorgprofessional en biedt
naast geaccrediteerde content in de vorm van workshops en
masterclasses ook een interactieve beursvloer waar deelnemers
terecht voor relevante diensten en de nieuwste producten.
De fair is een dag die bedoelt is om met elkaar in contact te komen,
want dit is een dag voor en door iedereen in de Gehandicaptenzorg
sector.
Laten we er een leuke dag van maken met zijn allen!

GZF 2020, de Fair
Kwaliteit en inhoud zorgen voor de
juiste beursbeleving
GZF 2020
26 november 2020 – net na dé Internationale dag van de verpleging – vindt de
grote Gehandicaptenzorg Fair plaats.
De organisatie van de Gehandicaptenzorg Fair is in handen van het Nederlands
Congres Bureau, die dit evenement in het leven heeft geroepen om iedereen de
gehandicaptenzorg een kennisplatform te bieden.
Kom in contact met de doelgroep
De Gehandicaptenzorg Fair geeft u de kans om bij een grote groep
mensen die actief zijn binnen de gehandicaptenzorg sector uw dienst en/of
product onder de aandacht te brengen. Als partner van de fair bent u in de de
gelegenheid direct contact te maken met uw doelgroep bij uw stand of tijdens de
workshops. U kunt uiteraard ook tijdens het programma van de fair zelf
deelnemen en uw kennis inzetten om de interactie met de doelgroep te
verbreden.

360 graden beursvloer
Deelnemers ontvangen op beide dagen van de fair alle informatie over actuele thema’s
en achtergronden over ontwikkelingen binnen de branche.
Op de beursvloer kunnen deelnemers kennis vergaren over nieuwe producten,
innovaties of dienstverlening van de diverse partners. Als partner van de fair bent u
onderdeel van beide dagen en de beleving van de deelnemers.

GZF staat voor kwaliteit
De organisatie van de Gehandicaptenzorg Fair is in handen van
Verpleegkundigecongressen.nl; een domein en initiatief van het NCB dat in
het leven is geroepen om verpleegkundige en verzorgende een kennisplatform te
bieden. Door gebruik te maken van hoogwaardige content en materialen in de
productie plus een laagdrempelig prijspeil voor
deelname garanderen wij een fantastisch beleving voor partner en bezoeker.

Gegarandeerd 1250+ zorgprofessionals aanwezig
35+ workshops en masterclasses
Interactieve beursvloer

GZF 2020, de Basiliek
Bereikbaarheid, voldoende ruimte en
goede catering zijn gewoon erg belangrijk
in een locatie!
Door de centrale ligging in het midden van het land, is de
fair makkelijk te bezoeken door mensen van binnen en
buiten de regio. en daarbuiten
De Basiliek ligt direct naast de A12, op twee minuten
rijden van de afrit Veenendaal.
De locatie heeft een eigen parkeergarage en diverse
andere parkeerfaciliteiten, waardoor we ruim 800
parkeerplaatsen voor u beschikbaar hebben. Station
Veenendaal-De Klomp bevindt zich op loopafstand, dus
ook met het OV is de locatie makkelijk te bereiken.

Gegarandeerd 1250+ zorgprofessionals aanwezig

GZF 2020, standruimtes
Bereikbaarheid, voldoende ruimte en
goede catering zijn gewoon erg belangrijk!

*Alle stands zijn inclusief:
• Unifo me hoogwaardige standbouw, elektriciteit
• Presentatie tafel, stoelen, wifi
• Uitgebreide lunch inclusief koffie, thee, fris de gehele dag
Extra standbemanning? Toegangsbadge voor 1 dag € 79,95,- (max. 4 extra personen per stand)

GZF 2020

, plattegrond

1. Eerste verdieping: vide

0. Begane grond: entree, foyer & grote zaal

2. Tweede verdieping:forum

GZF 2020, extra mogelijkheden Inhoud,
informatie en goede content maken het
verschil!
Naast een stand zijn er de volgende mogelijkheden

Tarief

Uw workshop van 45 minuten tijdens de dag
Uw sample in de goodiebag voor alle bezoekers
Uw flyer in de goodiebag voor alle bezoekers
Uw logo in alle wervingsuitingen (nov-mei)
Uw advertorial in de digitale event nieuwsbrief
Toegangskaarten voor relaties (per kaart)

€ 725,€ 325,€ 275,€ 525,€ 675,€ 20,-

Gegarandeerd 1250+ zorgprofessionals aanwezig

Partner recensies, 2019
Sander Speleman, Thomashuis:
’’Wij zijn de grootste aanbieder van kleinschalige woonvoorzieningen binnen de
Gehandicaptensector in Nederland, en wij hebben als gehele organisatie al
jaren behoefte aan een groots evenement waar kennisdeling, inspiratie en
netwerking binnen de Gehandicaptenzorg sector centraal staat. En wij zijn dus
ook heel trots dat wij voor de eerste Gehandicaptenzorg Fair de hoofdsponsor
mochten zijn.’’
Cindy van den Broek, ’s Heeren Loo:
‘’Wij waren als ’s Heeren Loo aanwezig op de Gehandicaptenzorg Fair. Dit doen
wij omdat we het belangrijk vinden dat medewerkers binnen de sector met
elkaar in contact komen om te leren van elkaar en verschillende onderwerpen
te bespreken.
Bezoekers komen ook in contact met verschillende standhouders om in op de
hoogte te raken van de nieuwste ontwikkelingen en gadgets. Bezoekers kunnen
interessante workshops volgen, waarna je ziet dat ze enthousiast de ruimte ook
komen en dit enthousiasme ook weer meenemen bij ons als standhouder, wat
het eigenlijk heel erg leuk maakt vandaag.’’

GZF 2020, contact
Een sterke titel met een hoog bereik onder een
specifieke doelgroep van zorgprofessionals, dat is de
Gehandicaptenzorg Fair.

Calvin Kreuger
(zakelijke samenwerkingen
NCB)

calvin@nederlandscongresbureau.nl

+31 (0) 6 31 59 63 59
www.linkedin.com/in/calvinkreuger

Het open karakter van deze beurs biedt interessante mogelijkheden voor
partners om in contact te te komen met een grote groep zorgprofessionals,
product presentaties aan te bieden én te werken aan de naamsbekendheid
van uw bedrijf.
Op basis van uw bedrijfsdoelstellingen bepalen we in overleg welke
samenwerking het beste bij u past.
Elke partner van de fair krijgt een vast aanspreekpunt die alle belangen
behartigt voor een succesvolle samenwerking.
Bij interesse bekijk ik graag samen met u de mogelijkheden om samen te
werken.

