
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMATIEBROCHURE VOOR SPONSORS 

WIE IS DE BVP-ABP? 

De Belgische Vereniging der Podologen is een officiële 

beroepsvereniging die de Belgische podologen 

vertegenwoordigt op nationaal en internationaal niveau.  

Als belangrijke spreekbuis voor het beroep zorgde zij er mede 

voor dat het statuut van de podoloog in 2016 een feit werd. De 

beroepsvereniging zal er blijven voor zorgen dat de podoloog 

zich kan profileren en positioneren, ze zal stuwen naar innovatie 

en zorgt voor het verbreden van het beroep met aantoonbare 

kwaliteit als label. 

Meer informatie: www.podologie.be   

PARTNERSCHAP MET DE INDUSTRIE 

Is uw bedrijf reeds een gevestigde waarde in de podologie of 

bent u nieuw en wenst u kennis te maken met het beroep? Dan 

is het nationaal Podologiecongres the place to be om in direct 

contact te treden met Belgische Podologen, medische 

professionelen actief in de voetverzorging, collega’s uit 

buurlanden en vele studenten 2de  en 3de jaar podologie. 

HET NATIONAAL PODOLOGIECONGRES 

Na een succesvolle editie in 2018 met meer dan 250 

aanwezigen en 11 standen organiseert de Belgische Vereniging 

der Podologen ook dit jaar een niet-te-missen congres. 

Nationale en internationale sprekers worden uitgenodigd om 

hun innovatieve blik op het onderwerp te geven. 

Dit jaar viert de beroepsvereniging haar 60ste verjaardag. Nog 

een reden om extra te vieren. 

Het congres zal plaatsvinden op een zeer moderne locatie, 

Bluepoint, in Brussel (aan de VRT-toren). 

Het wordt dus een zeer feestelijk congres en wij hopen daar 

met u op te mogen klinken. 

CENTRAAL THEMA VAN HET CONGRES 

Het centrale thema dat werd gekozen voor deze editie van het 

nationaal podologiecongres is druk. Druk zal in al zijn aspecten 

bekeken worden, van plantaire druk en drukmeting naar 

drukvermindering en drukverdeling. Alle aspecten van de 

podologie zullen dus aan bod komen met een evenwicht tussen 

biomechanica en instrumentele behandeling. 

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de maatschappelijke 

stressdrukte. Het onderwerp burn-out bij zelfstandige 

zorgverstrekkers zal ook tijdens het congres worden 

behandeld.  

http://www.podologie.be/


 

 

 

 

  

EXHIBITIE- EN SPONSORMOGELIJKHEDEN 

GEEF EEN WORKSHOP 

U krijgt de mogelijkheid om tijdens het congres als bedrijf zelf 

een workshop te geven rond innovatieve producten/diensten. 

Deze workshop wordt volledig opgenomen in het programma 

van het congres, met duidelijke vermelding dat deze workshop 

gesponsord is. Een unieke kans om uw producten en diensten 

in the picture te plaatsen. 

Het aantal is beperkt. Reageer voor 1 juli 2019 indien u wenst 

in te staan voor een workshop. 

HOOFDSPONSOR 

Hoofdsponsors krijgen een belangrijke plaats in de 

communicatie en visibiliteit voor en tijdens het congres. 

• 4 roll-ups en 1 grote banner 

• 1 volledige pagina in het programmaboekje 

• Extra congrestoegang voor 2 personen (klanten) 

• Uitnodiging voor 1 persoon op het Galadiner 60 jaar 

BVP, de dag zelf in de congreszaal 

• Flyer en/of gift in de congreszakken  

• Logovermelding in het programmaboekje en op de 

congreswebsite met doorklik. 

 PRIJS PER WORKSHOP (30 MIN)                                            €550 

 

TARIEF HOOFDSPONSOR                                                    €1750* 

 

FRIENDS 

• Halve pagina in het programmaboekje 

• Flyer en/of gift in de congreszakken  

• Logovermelding in het programmaboekje en op de 

congreswebsite met doorklik. 

 TARIEF FRIENDS                                                                        €750 

 

STANDRUIMTE 

PRIJS PER GROOTTE 

OPTIE 1: 6m²             €1200 
OPTIE 2: 9m²             €1400 
OPTIE 3: 12m²             €1800 

OPTIE 1 & 2 zijn 2 stoelen en elektriciteit beschikbaar &  

congrestoegang voor 2 personen 

Voor OPTIE 3 zijn er 3 stoelen en elektriciteit beschikbaar &  

congrestoegang voor 3 personen 

Alle OPTIES genieten van het logo in het programmaboekje 

en op de congreswebsite met doorklik. 

*Huidige BVP-ABP sponsors genieten van een extra korting op de 

standprijs    

 

CONGRESPAPIER EN PEN 

Papier en pen kunnen worden bezorgd aan alle deelnemers in 

de congreszakken (vooraf te geven aan het secretariaat). 

 PRIJS CONGRESPAPIER                                                            €850 

 

*Standruimte extra te bestellen 

ALLE VERMELDE PRIJZEN ZIJN (EXCL. BTW) 



 

 GOED OM TE WETEN 

FORMULIER 

Gelieve aan te duiden in onderstaand formulier indien u wenst 

deel te nemen aan het congres en dit document terug te sturen 

naar info@podologie.be:  

NIET TE VERGETEN 

Wenst u een workshop te geven? Reageer voor 1 juli 2019 

Wenst u een stand te hebben tijdens het congres? Reageer voor 

1 november 2019 

Bedrijf:..................................................................................... 

Contactpersoon:...................................................................... 

Functie:.................................................................................... 

E-mail:...................................................................................... 

Tel:........................................................................................... 

Aantal aanwezige personen (uzelf inbegrepen)..:................... 

 

IK NEEM DEEL AAN HET CONGRES 

• STANDRUIMTE: 

☐ OPTIE 1: 6m²    €1200 (excl. BTW) 

☐ OPTIE 2: 9m²    €1400 (excl. BTW) 

☐ OPTIE 3: 12m²    €1800 (excl. BTW) 

• WORKSHOP 

☐ (titel & spreker doorgeven)    €550 (excl. BTW) 

• HOOFDSPONSORS 

☐      €1750 (excl. BTW) 

• FRIENDS  

☐         €750 (excl. BTW) 

• CONGRESPAPIER EN PEN  

☐         €850 (excl. BTW) 

CONTACTGEGEVENS 

Belgische Vereniging der Podologen 

Caroline TEUGELS (Secretaris-generaal) 

+32 495 22 44 31 

secretary-general@podologie.be 

www.podologie.be   

 

Website congres: www.congrespodologie.be   

congress@podologie.be 
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