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MEET TYPO3 // Rotterdam 8 november 2018

• MEET TYPO3 is HET evenement waar TYPO3 zijn business-users ontmoet.

• Nu voor de tweede keer in Nederland. Georganiseerd door Redkiwi en MaxServ

• De beste contacten, zichtbaarheid en bereik om beslissers, geïnteresseerde partners en klanten te bereiken!

• Hèt evenement voor klanten, beleidsmakers, CMS managers, marketeers en hardcore ontwikkelaars. Voor overheid en 
bedrijfsleven zijn er interessante showcases.

• 1 live presentatie podium met topsprekers uit de TYPO3 community + parallel de TYPO3 Experience met experts die uw 
vragen beantwoorden, live individuele oplossingen bedenken en demo's tonen.



MEET TYPO3 // Waarom Sponsoring?

Dit is het evenement waarbij:

- Beslissers aanwezig zijn, die de volgende relaunch plannen
- Internet bedrijven, die nieuwe mogelijkheden in TYPO3 laten zien
- Overheden en bedrijven, die succes verhalen vertellen
- TYPO3-gebruikers die de meest recente versie willen zien
- Business-gebruikers die geïnteresseerd zijn in nieuws en de toekomst

en
- Leden van het core-team van de TYPO3 community
- Gevestigde TYPO3 bedrijven
- Experts aan de TYPO3-desks elkaar ontmoeten.



MEET TYPO3 // Sponsoring pakketten

Platinum Sponsor € 1500,-

-Prominente vermelding als sponsor + logo op meet-typo3.com 

- Logo met link op de eigen bedrijfswebsite 

-Gebruik van het MEET TYPO3 logo voor eigen communicatie 

-Vermelding in communicatie via Social Media kanalen 

-3 Tickets inbegrepen 

-Plaatsing van het bedrijfslogo op het programma 

-Plaatsing van eigen rolbanner op het evenement 

- Inclusief 1 Expo stand



MEET TYPO3 // Sponsoring pakketten

Gold Sponsor € 500,-

-Vermelding als sponsor + logo op meet-typo3.com 

- Logo met link op de eigen bedrijfswebsite 

-Gebruik van het MEET TYPO3 logo voor eigen communicatie 

-Vermelding in communicatie via Social Media kanalen 

-2 Tickets inbegrepen



MEET TYPO3 // Sponsoring pakketten

Internet Sponsor € 765,-

-Vermelding als sponsor + logo op meet-typo3.com 

- Logo met link op de eigen bedrijfswebsite 

-Gebruik van het MEET TYPO3 logo voor eigen communicatie 

-Plaatsing van het bedrijfslogo op het programma 

-Vermelding in communicatie via Social Media kanalen 

-2 Tickets inbegrepen



MEET TYPO3 // Sponsoring pakketten

Open Sponsor € ???

-Geen passend pakket gevonden? 

-Noem ons uw budget of uw Sponsoring-idee en we bekijken in 
onderling

-Overleg hoe we een optimale oplossing kunnen vinden.



MEET TYPO3 //Sponsoring pakketten

Event Sponsor „Happy TYPO3 Client“ € 500

Deze categorie is speciaal bedoeld voor tevreden TYPO3 gebruikers die 
het evenement willen ondersteunen, en daarmee het product TYPO3

-Bedrijfslogo op meet-typo3.com 

- Logo met link op de eigen bedrijfswebsite 

-Gebruik van het MEET TYPO3 logo voor eigen communicatie 

-Vermelding in communicatie via Social Media kanalen 

-2 Tickets inbegrepen



MEET TYPO3 // Waarom Sponsoring?

Expo-stand € 1000,-

-Bedrijfslogo op meet-typo3.com 

- Logo met link op de eigen bedrijfswebsite 

-Gebruik van het MEET TYPO3 logo voor eigen communicatie 

-Vermelding in communicatie via Social Media kanalen 

-1 Expo-stand 

-1 roll-banner achter de eigen Expo-stand 

-2 Tickets inbegrepen



MEET TYPO3 // Contact

Wil je sponsor worden, of heb je vragen?

Stuur gewoon een mailtje naar meettypo3@redkiwi.nl

Organisatoren:

Redkiwi: Lizbeth Pons (010 - 281 96 33) 

Rieneke van de Laar (06-48114956)

MaxServ: Richard Haeser (06-11536796)

www.meet-typo3.com


