HRM Night© Partner - Reservatie Tafel(s)
Reservatie 1 tafel (10 deelnemers - uw logo wordt opgenomen op de website van de HRM Night)
Om een optimaal evenwicht bij de deelnemers te garanderen, verwelkomen we per tafel maximaal drie
vertegenwoordigers van de partner of van een HR-dienstenleverancier, en dus zeven HR-verantwoordelijken (HRdirecteur
of andere interne HR-functies; de functie van directeur-generaal of een andere directie-functie bij een HRdienstenleverancier
wordt niet beschouwd als de functie van een HR-verantwoordelijke).
In het geval de tafel meer dan drie vertegenwoordigers van de partner of andere HR-dienstenleveranciers telt, zal een
supplement van 250€ aangerekend worden per bijkomende vertegenwoordiger van de partner of dienstenleverancier.
Tarief 2022per tafel (10 deelnemers) : 2.200 € excl. btw
Aantal tafel(s) : ………………

Afspraak op donderdag 02 april 2020 voor de 31e editie van de HRM
Night © in Brussel (Autoworld). Hoe kunt u deelnemen aan de HRM
Night ©? Alle leden van de people managers community (HR
Managers, CEO’s, dienstverleners enzovoort) kunnen zich
inschrijven en de verkiezing van de HR Manager of the Year©, HR
Team of the Year© en Young HR Leader of the Year© meemaken
door een tafel te reserveren.

HRM Night© Deelnemer - Reservatie Seat(s)
Eenvoudige booking: 1 stoel = 1 deelnemer
U hebt ook de mogelijkheid om individueel of als team deel te nemen aan de ceremonie-avond (beperkt
tot 4 individuele boekingen per bedrijf). We zorgen ervoor dat de tafels met individuele reserveringen
worden verspreid om het netwerken van aanvullende expertise te vergemakkelijken.
Tarief 2022 per seat (1 deelnemer) : 275 € excl. btw
Aantal seat(s) : ………………

Exclusive Gold Partner

Bestelbon • Datum : ……………………………
Onderneming : …………………………………………………………
Adres : …………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Postcode : ………………………………………………………………
Stad : ……………………………………………………………………
Tel.: ……………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………
Ondernemingsnr / BTW : ……………………………………………..
Contactpersoon : ………………………………………………………
GSM : …………………………………………………………………..

Een compleet en ge ntegreerd communicatie- en networkingsplan rond de HRM Night en de volledige
communicatiecampagne die eraan gekoppeld is. Vijf tafels en aanwezigheid, op alle digitale communicatie uw logo
prima posta op plaats 1 op alle communicatie via www.peoplesphere.be en www.hrmnight.be
Tarief 2022 : 12.000 €

Major Event Partner
Een speci eke aanwezigheid tijdens de HRM Night
1 tafel en een visibiliteitsactie tijdens de ceremonie-avond door alle deelnemers een uniek geschenk / informatie aan te bieden
(aan tafel of via de welcomedesk + een permanente aanwezigheid op de site
www.hrmnight .be en op het podium - Tarief 2022 : 4.500 €

Digital Voting Partner
Een uitzonderlijke visibiliteit tijdens de stemperiode! De hele HR-gemeenschap ontdekt uw boodschap. Combineer uw tafel
met aanwezigheid in leaderboard-formaat (bannering) op de HRM Night-website. Tijdens de stemperiode heeft onze site meer
dan 45.000 bezoekers (data HRM Night 2019)
Tarief 2022 : 2.500 €

Document terug te sturen naar info@peoplesphere.be.
De organisatoren behouden zich het recht voor om de reservering te annuleren in geval van niet-betaling van de
bijbehorende factuur 8 dagen v r de avond van de ceremonie.

fi

Handtekening : ………………………………………………………..
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