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GeoBuzz biedt volop mogelĳkheden voor uw bedrĳf en organisatie
om op de beurs aanwezig te zĳn, in het programma iets te doen of

als sponsor extra aandacht te krĳgen.

GeoBuzz beurs is er voor U
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GeoBuzz is het jaarlĳkse onafhankelĳke congres met beurs rondom geo-informatie. Ruim 2.000 mensen 
komen samen om informatie op te halen, informatie te delen en te netwerken. Dit zĳn medewerkers van 
overheden, bedrĳven, kennisorganisaties en studenten. Onder hen zĳn geo-deskundigen en geo-
gebruikers. Men komt vanuit diverse sectoren: Ruimtelĳke Ordening, Infra, Bouw, Water, Milieu, Land-
bouw, Verkeer en andere sectoren waarin geo-informatie een rol speelt. 

Dit biedt volop mogelĳkheden voor uw bedrĳf of organisatie om op de beurs aanwezig te zĳn, in het 
programma iets te doen of als sponsor jezelf extra in de aandacht te zetten.

GEOBUZZ VOOR U

BEURSOPZET
De derde GeoBuzz wordt groter en drukker dan de voorgaande twee edities. De ervaringen zijn verwerkt in 
een verbeterde beursopzet. De actuele beursplattegrond, met daarop de nog beschikbare plaatsen staat op 
www.geobuzz.nl/beurs.

Themapleinen
• 

• 

Inwinning
Tijdens GeoBuzz 2015 was er een meetingpoint voor de inwinbedrijven. Voor GeoBuzz 2016 is dit weer de 
ambitie. Op de beurs zijn veel inwinbedrijven. 

Ontmoetingen en Participeren
Over de hele beurs komen netwerkzitjes, want de beurs is de plaats om elkaar te ontmoeten. Op de beurs 
staat een participatietheater met een bijzonder programma over de participatiemogelijheden, de rol van de 
technologie daarin en de wijze waarop dit de maatschappij verandert.

Pitches - buffet - vrĳ beursbezoek
Op 22 november is de beurs van 16:00 –19:00 uur vrij toegankelijk. Dit is een mooie gelegenheid om uw eigen 
personeel en relaties uit te nodigen om langs te komen. Er is een heerlijk buffet aanwezig. Een programma met 
korte pitches wordt samengesteld, waar ook u gebruik van kunt maken. Dit vindt op de beurs zelf plaats. 

GEOBUZZ:
UW PODIUM

Een gemeenteplein, speciaal voor diegenen die specifieke dienstverlening aan gemeenten bieden. Overheden 
zelf kunnen ook een standplaats reserveren en hun ervaringen delen. Op het gemeenteplein staat een bijzon-
dere Ideëentafel voor intieme gesprekken.
Een Campus, waar scholen en universiteiten zich presenteren. Start-Ups en kennisorganisaties worden van 
harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Onderdeel van de Campus is een interactief Innovatietheater. 
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Men kan voor slechs € 25,- naar GeoBuzz. GIN leden en drie personen van de organisatieleden van Geobusi-
ness Nederland en GIN kunnen zelfs gratis deelnemen. Studenten kunnen ook gratis deelnemen.
En op 22 november zijn er vanaf 16:00 uur geen deelnamekosten. Men kan de beurs bezoeken en deelnemen 
aan alle programma-onderdelen. De catering is niet bij de prijs inbegrepen. Deelname aan het uitgebreide 
buffet is € 25,-; Deelname aan de Soiree is € 25,- (incl. de catering).

TARIEVEN BEZOEK GEOBUZZ

DE BEURSPLAATSEN
Er zijn drie soorten plaatsen waaruit u kunt kiezen. Op de website staan de plaatsen op de plattegrond aange-
geven.

Standplaats 3 x 4 meter:
• Een vloerruimte van 3 meter diep en 4 meter breed.
• Een stroompunt.
• Vrij toegang van 4 standmedewerkers.

Praattafel
• Een paneel van 2,5 meter hoog en 0,6 meter breed (geel), 
   voorzien van een bordje met uw logo.
• Een tafel (geel) van 0,8 x 0,8 m op een lage wand (wit).
• 2 barkrukken.
• Vrij toegang van 4 standmedewerkers.

Ministand
• Een achterwand van 2 meter hoog en 1,3 meter breed (wit),  
   voorzien van een bordje met uw logo.
• Twee gebogen zijwanden.
• Een balie van 0,8 x 0,8 m met geel onderstel.
• Vrij toegang van 4 standmedewerkers.

Praattafels

Ministands

RESERVEER
EEN BEURSPLAATS,

PRAATTAFEL OF
MINISTAND

Soiree
Van 19:00 - 21:00 uur is er een Soiree. Aansluitend aan het buffet kunt u daar met uw standhouders, personeel 
en relaties de eerste GeoBuzz dag afsluiten.

Openingstĳden beurs
• Op 22 november is de beurs open van 09:00 - 19:00 uur. 
• Op 23 november is de beurs open van 09:00 - 17:00 uur. 



uzzGeo

VOLG ONS:

WWW.GEOBUZZ.NL

In de GeoBuzz-winkel kunt u standbouw, standmateriaal en diensten bestellen zoals: catering, programmamo-
gelijkheden, advertentiemogelijkheden, ADSL verbinding, badgescanners, toegangskaarten voor relaties etc.

Zie www.geobuzz.nl/winkel/ voor het actuele aanbod, prijzen en het bestelformulier.

GEOBUZZ WINKEL

TĲDSCHEMA
22 november

09:00  Start van de beurs

10:00  Plenair programma

11:30  Pauze

12:00  Themasessies ronde 1

12:45  Lunch

13:30  Presentaties van bedrijven

14:15  Themasessies ronde 2

15:00  Pauze

15:30  Themasessies ronde 3

16:15  Receptie - Beurs - Pitches - Buffet 

19:00  Soiree

21:00  Einde

23 november

09:00  Start van de beurs

10:00  Themasessies ronde 1 & Studenten plenair

11:00  Themasessies ronde 2

12:00  Lunch

12:45  Presentaties van bedrijven

13:30  Themasessies 3

14:15  Pauze

14:45  Themasessies 4

15:30  Borrel

17:00  Einde

RAADPLEEG
DE GEOBUZZ

WINKEL

STANDBOUW EN STANDMATERIAAL
U bent helemaal vrij om uw beursplaats van 3 x 4 meter naar eigen inzicht in te richten. U kunt uw eigen stand-
bouw plaatsen of laten plaatsen door een standbouwer, een expositiewand neerzetten of via de GeoBuzz 
organisatie standbouw laten verzorgen.
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PROGRAMMAMOGELĲKHEDEN
Er zijn diverse mogelijkheden om in het programma opgenomen te worden:

• Bedrĳfspresentatie (€ 400,-)
Op 22 november om 13:30 uur en op 23 november om 12:45 uur zijn de bedrijfspresentaties. Op dat moment 
zijn in de zalen alleen bedrijfspresentaties. U kunt een reserveringsaanvraag doen voor een presentatie. Op 
volgorde van aanmelding worden de presentatiemogelijkheden uitgegeven. U bepaalt zelf de inhoud van uw 
presentatie. Uw presentatie wordt met de overige programma informatie mee gecommuniceerd. 1 inleider 
krijgt vrij entree (excl. catering).

• Zaalhuur 22 november (€ 1.250,-)
Op 22 november kunt u een zaal (cap. 60 personen) huren om een eigen programma te geven. U kunt dan drie 
sessies geven van 45 minuten om 12:00, 14:15 en 15:30 uur. U kunt de zaal naar eigen inzicht aankleden en uw 
eigen uitingen aanbrengen bij de ingang van de zaal. De inleiders en 2 organisatoren krijgen vrij entree (excl. 
catering).

• Zaalhuur 23 november (€ 1.650,-)
Op 23 november kunt u een zaal (cap. 60 personen) huren om een eigen programma te geven. U kunt dan vier 
sessies geven van 45 minuten om 10:00, 11:00, 13:30 en 14:45 uur. U kunt de zaal naar eigen inzicht aankleden 
en uw eigen uitingen aanbrengen bij de ingang van de zaal. De inleiders en 2 organisatoren krijgen vrij entree 
(excl. catering).

• Sessie van 45 minuten (€ 500,-)
U kunt een of meerdere sessies van 45 minuten geven op 22 of 23 november. De inleiders en 2 organisatoren 
krijgen vrij entree (excl. catering).

• Pitch tĳdens borrel-buffet op 22 november (€ 150,-)
Op 22 november kunt u tijdens de borrel van 16:00 – 19:00 uur een pitch van 15 minuten geven in een van de 
Ideeëntheaters die op de beurs staan. Vanaf 16:00 uur is er vrij entree. Een mooie kans om uw bedrijf, produc-
ten en/of diensten te presenteren. U kunt meerdere pitches aanvragen.

• Ideeëntafeltafel Sessie (€ 250,-)
Op het gemeenteplein staat een Ideeëntafel. Deze ambiance is uitstekend geschikt voor intieme sessies met 
max. 18 personen.

BENT U
AANWEZIG

IN HET 
PROGRAMMA?
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SPONSOR- EN ZICHTBAARHEIDSMOGELĲKHEDEN
De basis voor een aantrekkelijk sponsorpakket is uw standplaats. Dat kan een 3x4 standplaats, ministand of 
praattafel zijn. Die kunt u uitbreiden met diverse passende mogelijkheden om uw bedrijf op een positieve en 
opvallende wijze onder de aandacht te brengen.

U kunt uw plaats uitbreiden met:
• Producten uit de GeoBuzz winkel.
• Toegangskaarten voor uw eigen personeel en/of relaties.
• Consumptie-, buffet en/of soireebonnen.
• Zichtbaarheid op GeoBuzz communicatie uitingen, zoals uw logo op de website, posters en flyers.

Volop aanvullende en speciale sponsor- en zichtbaarheidsmogelĳkheden:
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

Op basis van uw wensen wordt een passend pakket samengesteld waarvoor u een aanbieding krijgt. Neem 
contact met ons op om een sponsorpakket samen te stellen.

Advertentiemogelĳkheden in Geo-info:
De GeoBuzz organisatie heeft een unieke mediaovereenkomst met het blad Geo-info. Dat geeft voor u moge-
lijkheden om advertenties en advertorials op te nemen in de oktober-editie. Hierin komt een uitneembaar 
katern met het programma, een beursoverzicht en alle informatie over Geobuzz. Deze editie wordt niet alleen 
onder abonnees, maar zeer breed verspreid.  Dit is een mooie gelegenheid om 1 maand voor Geobuzz 
aandacht te vragen voor uw aanwezigheid op GeoBuzz.

SPONSORING
BIEDT MEER

Alleen of in combinatie met andere sponsors een bijzondere interactiviteit in het plenaire programma mogelijk 
maken.
Het aanbieden van (een deel van) de catering: bijvoorbeeld de koffie en/of een lekkernij in de ochtendpauze; 
de hapjes en/of drankjes tijdens de receptie of soiree.
Het aanbieden van de beurstas, waarin de beursinformatie wordt opgenomen. Een passende tas met het 
GeoBuzz- en uw eigen logo.
Het inrichten van een speciaal thema-café tijdens de receptie(s) van waaruit u catering uitgeeft.
Het mogelijk maken van een posterwand. Er wordt een wedstrijd op GeoBuzz georganiseerd voor posterpre-
sentaties met een prijsuitreiking.
Aanbieden van muziek tijdens de receptie of Soiree.
Andere mogelijkheden, die in een gezamenlijk overleg besproken worden.
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Uw advertentieruimte kunt u via de GeoBuzz organisatie bestellen: 
• 1/1 pagina  € 1.100,-
• ½ pagina  € 675,-
• ¼ pagina     € 400,-

U kunt een advertentie ook onderdeel laten zijn van uw sponsorpakket.

INTERESSE?
Vanzelfsprekende kunt u ons benaderen om in overleg uw aanwezigheid op GeoBuzz op de voor u juiste 
wĳze invulling te geven. Schroom niet ons te benaderen.

MOGEN WĲ U
VERWELKOMEN?

“ONZE LEEFOMGEVING 
VERANDERT. 
GEOBUZZ GEEFT U
INZICHT.”


