Vereniging TestNet
Sponsort uw organisatie TestNet in 2018?
Datum: 25 november 2017
Geachte mevrouw/meneer,
Uw organisatie draagt het testvak in het algemeen en de vereniging TestNet in het bijzonder, een warm hart toe.
U kent vereniging TestNet, de op één na grootste IT-vakvereniging in Nederland!
U weet ook dat wij het uitwisselen van vakkennis en ervaring tussen testvakgenoten stimuleren. Dat doen we door
middel van onze website, wekelijkse nieuwsflitsen, de TestNet Nieuws en de activiteiten van de werkgroepen.
Maar het meest bekend is TestNet vanwege de maandelijkse thema-avonden, de jaarlijkse TestNet Zomer
Workshops en natuurlijk het grote voorjaars- en najaarsevenement, met door het jaar heen meer dan 3000 bezoekers.
Het grote voorjaarsevenement is op dinsdag 15 mei 2018, het thema is “Buiten de gebaande paden!”.
Op woensdag 10 oktober 2018 vindt het najaarsevenement plaats, het thema wordt later bekend gemaakt.
TestNet wordt hoofdzakelijk gefinancierd door het lidmaatschapsgeld van onze 1900 leden. Maar de grote
evenementen kunnen we alleen organiseren met een financiële bijdrage van sponsoren.
Met deze brief verzoek ik u en uw organisatie om TestNet in 2018 te sponsoren.
TestNet kent twee keuzen in sponsorovereenkomsten:
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• Hoofdsponsor met stand van 12 m (4x3meter) op de informatiemarkt.
Een hoofdsponsor betaalt 2.000,00 euro (excl. BTW) voor één evenement, of 3.500,00 euro voor beide.
(de kosten voor het opzetten en inrichten van de stand zijn uiteraard ook voor uw rekening)
• Bannersponsor met een roll-up-banner of een beeldscherm-op-standaard op de informatiemarkt.
Een bannersponsor betaalt 750,00 euro (excl. BTW) voor één evenement, of 1.200,00 euro voor beide.
(de kosten voor het maken van een banner of het huren van een beeldscherm zijn voor uw rekening)
AANMELDPROCEDURE VOOR SPONSOREN
De plaatsen van de informatiestands van hoofdsponsors worden toegekend op volgorde van binnenkomst van de
sponsorovereenkomsten. Wilt u dus zeker zijn van uw favoriete plaats op de informatiemarkt vult u dan het formulier
e
e
dat u bij deze brief ontvangt z.s.m. in en retourneert u het. Op de sponsorovereenkomst kunt u aangeven welke 1 , 2
e
en 3 voorkeur u heeft voor een plaats op de informatiemarkt. De zaalindeling staat op onze website:
https://www.testnet.org/testnet/p000092/evenementen/sponsoring-evenementen Hier zullen wij de zaalindeling zo
actueel mogelijk houden zodat u steeds zicht heeft op welke plaatsen op de informatiemarkt nog beschikbaar zijn.
Opzet evenementen
De evenementen zijn opgezet volgens ons beproefde concept van workshops in de ochtend en keynotes met tracks in
de middag en avond. De informatiemarkt is open van 12:00 tot 21:30 uur.
Meer informatie over de evenementen vindt u te zijner tijd op de website van TestNet ( https://www.testnet.org ).
Beide evenementen worden gehouden in het NBC in Nieuwegein (http://www.nbccongrescentrum.nl ).
De TestNet Zomer Workshops vinden plaats op 4 juli 2018 bestaan uit een groot aantal workshops die elk een
dagdeel (3 uur) duren. Er zijn 3 rondes, namelijk in de ochtend, middag en avond. In elk dagdeel staan 4 of 5
workshops parallel op het programma. Deze workshops worden verzorgd door hoofdsponsors, als onderdeel van het
sponsorpakket. Geeft u alstublieft op het sponsorformulier aan of u een workshop wilt gaan verzorgen. De inhoud kunt
u op een later moment aan ons doorgeven.
Betalingstermijn: U ontvangt tijdig een factuur. De betaling van het sponsorgeld dient uiterlijk een week voor het evenement op onze bankrekening
te zijn bijgeschreven.
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Wat betekent het voor uw organisatie om TestNet te sponsoren?
Uiteraard zal dat per organisatie verschillen, maar in ieder geval kan het u het volgende opleveren:
• De naamsbekendheid van uw organisatie onder testvakmensen neemt toe.
Uw organisatie wordt vermeld op de TestNet website, op de programmaflyer, op het grote scherm bij
binnenkomst in de zaal en in het openingswoord van de voorzitter.
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• Profilering van uw organisatie vanuit een stand van 12 m (4x3 meter) op de informatiemarkt (voor
hoofdsponsors), door informatie te geven, demonstraties te verzorgen, ludieke activiteiten te houden en
vooral gelegenheid te bieden voor mensen om met elkaar te spreken.
• Een prima ontmoetingsplaats voor de eigen medewerkers, die onder het genot van een prima verzorgd
hapje en een drankje kunnen bijpraten.
• Elke hoofdsponsor krijgt de mogelijkheid om een drie uur durende sessie (workshop/tutorial/training)
te verzorgen op de TestNet Zomer Workshops op maandag 4 juli 2018. De invulling van zo’n workshop is
geheel vrij, al vertrouwen we er wel op dat u iets brengt dat testers interesseert.
• De mogelijkheid tot netwerken. Regelmatig zijn organisaties op zoek naar nieuwe medewerkers. Bij
TestNet evenementen komen testvakmensen. TestNet staat expliciete werving niet toe, een TestNet
evenement is namelijk geen banenmarkt. Maar TestNet-leden die een nieuwe werkkring zoeken oriënteren
zich op de informatiemarkt natuurlijk wel op de bedrijven die in “Nederland-Testland” bestaan. Vandaar ons
standpunt “werven mag niet, netwerken wel.” (In onze definitie gaat bij werving het initiatief van de organisatie
uit (dat mag dus niet), bij netwerken begint het contact bij de evenement-bezoeker. Twijfelt u over waar de
scheidslijn tussen werven en netwerken ligt, neem dan vooraf contact op met het TestNet-bestuur.)
Als sponsoren zoeken wij organisaties die testen als vak hebben. Organisaties die zich puur richten op het
bemiddelen van mensen, zoals wervingsbureaus, vallen daar wat ons betreft niet onder. Neem bij twijfel
contact met ons op.
• Vrijkaarten voor ieder gesponsord evenement. Een hoofdsponsor krijgt 6 vrijkaarten en een
bannersponsor krijgt 2 vrijkaarten. Deze vrijkaarten zijn in eerste instantie bedoeld voor de medewerkers die
uw organisatie vertegenwoordigen op de informatiemarkt. Maar daarnaast kunt u ook medewerkers of gasten
die geen lid zijn van TestNet op deze manier kennis laten maken met TestNet.

Samenvatting

Hoofdsponsor
12 m

Ruimte op informatiemarkt

2

Aantal vrijkaarten
Naamvermelding op website, programma, bij opening
Workshop / tutorial van 3 uur op TestNet Zomer Workshops
Sponsorbijdrage voor één evenement (excl. BTW)
Sponsorbijdrage voor twee evenementen (excl. BTW)

6
√
√
2.000,00 euro
3.500,00 euro

Bannersponsor
Eén roll-up-banner
of beeldscherm
2
√
750,00 euro
1.200,00 euro

Voor “Nederland – Testland” en voor onze vereniging is uw bijdrage van groot belang. Ik roep u dan ook op om deze
mogelijkheid aan te grijpen.
Heeft u nog vragen of opmerkingen neemt u dan uiteraard gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet,
Rik Marselis
Voorzitter TestNet
Email: Voorzitter@TestNet.org
Telefoon: 06-55697239
Bijlagen (op de volgende pagina): Toelichting op de indeling van de informatiemarkt en foto-impressie
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Zaalindeling van de informatiemarkt is te vinden op onze website:
https://www.testnet.org/testnet/p000092/evenementen/sponsoring-evenementen
Op de informatiemarkt zijn 24 plaatsen voor informatiestands van hoofdsponsors.
Geef op de sponsorovereenkomst uw 1e, 2e en 3e keuze in voor de door u gewenste informatiestand. De stands
worden toegekend op volgorde van binnenkomst van de getekende sponsorovereenkomsten.
U vindt de plattegrond op de website (zie de link hier vlak onder).
Er zijn 6 plaatsen voor bannersponsors, op de plattegrond aangeduid met B1 t/m B6.
Op de sponsorpagina op de TestNet website (https://www.testnet.org/testnet/p000092/evenementen/sponsoringevenementen ) vindt u de actuele situatie van de invulling van de informatiemarkt, de stands worden toegewezen op
volgorde van binnenkomst van de getekende sponsorovereenkomst.

Foto-impressie van een TestNet evenement:

Presentatie in de grote zaal

De informatiemarkt met buffetten voor drankjes en diner

Centraal het buffet, rondom sponsor-stands.

De banners van bannersponsors

Over TestNet
TestNet is een onafhankelijke vereniging met ruim 1900 leden, allemaal enthousiaste testvakmensen, die samen de
vereniging laten bestaan. Leden hebben gratis toegang tot alle activiteiten van TestNet. TestNet is met recht “voor en
door leden”, alles dat TestNet organiseert komt tot stand door de inzet van vrijwilligers. De leden maken de
nieuwsbrief, organiseren de bijeenkomsten en besturen van de vereniging. Alleen voor de administratie hebben we
een bescheiden externe ondersteuning.
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