ENERGIK Sponsordossier

WIE/WAT ZIJN WIJ?
ENERGIK, opgestart in de jaren 80, is een zelfstandige vereniging zonder
winstoogmerk met het doel technologieën voor een rationeel energiegebruik
en duurzaam energie- en milieubeheer te promoten.

ONZE VISIE
De energietransitie die we nu kennen is maar een begin en is onomkeerbaar.
Niet alleen de inzet van hernieuwbare energiebronnen en energiebesparing,
maar ook de alsmaar snellere technologische evolutie in sturing en controle
van het energiegebruik, nieuwe verwarmings- en koeltechnieken, verlichting
en processen, zullen ons verdere leven bepalen.
De toenemende trend richting decentrale energieproductie en energieonafhankelijkheid verhoogt de interesse in energieopslag, energieconversie,
dataverzameling en dataverwerking. Daarnaast zien we ook een kentering
binnen vervoer en mobiliteit, waarbij nieuwe technologieën en een focus op
duurzaam transport hun rol opeisen bij het energiesysteem van de toekomst.

ONZE MISSIE
ENERGIK wil een blijvende voortrekkersrol spelen om de Vlaamse bedrijven en
in eerste instantie de industrie en de kennisbedrijven, klaar te maken voor de
nieuwe energietoekomst.

ONZE STRATEGIE
We creëren en onderhouden platformen waar energieleveranciers, aanbieders
van technologieën en toepassingen, studiebureaus en consultants, in een
niet-commerciële relatie energiegebruikers en informatiezoekers kunnen
ontmoeten.
We organiseren interne netwerkmomenten waarbij energiegebruikers hun
strategie en prestaties kunnen toetsen aan de nieuwste ontwikkelingen en de
beste beschikbare technologieën op de markt.
Het belangrijkste middel daartoe zijn onze studiedagen en bedrijfsbezoeken
als de actualiteit daartoe aanleiding geeft, aangevuld met onze jaarlijkse
of tweejaarlijkse thematische evenementen, cursussen en publicaties.

ONZE ACTIEFOCUS
ENERGIK focust zich op vier thema’s:
• duurzaam en efﬁciënt stoomgebruik
• duurzame verlichting
• energiezorg en energiemanagement
• koeltechnieken
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan innovatie en wijzigende
reglementering en subsidieregelgeving in het energiegebeuren.

WIE VERTEGENWOORDIGEN WIJ? (LEDEN)
Onze
•
•
•

leden-bedrijven worden ingedeeld in volgende categorieën:
gebruikers van energie en energie-technologie
energie-, product- en technologieleveranciers
energie- en milieuconsultants

De twee laatstgenoemden staan met hun kennis en ervaring ten dienste van
de gebruikersgroep.

ONZE STERKTE
Onze sterkte is de unieke positie van ENERGIK, haar leden en haar activiteiten,
in de driehoek “Technologie – Energie – Industrie”, met focus op zorgsystemen,
toekomstgerichte investeringen en uitbatingskosten van zowel technologie als
energie.

WAAROM SPONSOREN?
Naast de verhoogde naambekendheid, versterkt de zichtbaarheid van uw bedrijf
op de ENERGIK-evenementen en in de ENERGIK-communicatie het imago van
energie- en milieuvriendelijk bedrijf, met aandacht voor energiezuinigheid,
innovatieve technieken en -procedures. Bij vragen van onze leden-gebruikers,
ontvangt u als eerste de vraag en biedt dit een opportuniteit voor verdere
samenwerking. Als sponsor krijgt u inspraak in de samenstelling van de events
en krijgt u de mogelijkheid om als spreker op te treden.

SPONSORMOGELIJKHEDEN EN -VOORDELEN
Sponsoring loopt in principe over een periode van 12 maanden en behelst
zowel de permanente als de eventgerelateerde communicatie van Energik. Voor
kortere periodes of uitsluitend eventgerelateerde acties, kunnen afwijkende
overeenkomsten worden gesloten.

DE SPONSORVOORDELEN WORDEN INGEDEELD IN ‘GOUD’ EN ‘ZILVER’.
GOUD
– Vermelding als ‘gouden sponsor’ op onze website.
– Vermelding op alle communicatiemiddelen (eventpagina op de
website, uitnodigingsmail en dagprogrammablaadje) als ‘gouden
sponsor’ samen met een grote bedrijfslogo(*) + invoegen van een
bedrijfsﬂyer in de conferentiemap.
– Vermelding in de eventuele eventproceedings als ‘gouden sponsor’ met
grote bedrijfslogo(*) en directe link naar de bedrijfswebsite.
– Mogelijkheid tot korte voorstelling van maximaal 5 minuten bij het
begin van het programma.
– Mogelijkheid voor het plaatsen van een banner (vlag) bij de ingang van
het conferentiegebouw of conferentiezaal en/of, indien toegelaten door
de zaalbeheerder, in de conferentiezaal zelf.
– Gratis standaard standruimte als samen met het evenement door
ENERGIK eveneens een beurs wordt ingericht.
– Gratis deelname van de personeelsleden van de sponsor + 2
deelnemers naar keuze (klanten of prospects) of,
bij meerdaagse evenementen,
2 mandagen naar keuze (klanten of prospects).
– Het sponsorende bedrijf is gratis lid van Energik.

ZILVER
– Vermelding als ‘zilver sponsor’ op onze website.
– Vermelding op alle communicatiemiddelen (eventpagina op de
website, uitnodigingsmail en dagprogrammablaadje) als ‘zilver sponsor’
met middelgrote bedrijfslogo(*) + invoegen van een bedrijfsﬂyer in de
conferentiemap.
– Vermelding in de eventuele eventproceedings als ‘zilver sponsor’ met
middelgrote(*) bedrijfslogo en directe link naar de bedrijfswebsite.
– Mogelijkheid voor het plaatsen van een banner (vlag) bij de ingang van
het conferentiegebouw of conferentiezaal en/of, indien toegelaten door
de zaalbeheerder, in de conferentiezaal zelf.
– Gratis deelname van 2 deelnemers naar keuze of, bij meerdaagse
evenementen, 2 mandagen naar keuze (eigen personeel, klanten of
prospects).
– Het sponsorende bedrijf is gratis lid van Energik.
Goud

Zilver

Inclusief

Inclusief

Vermelding op alle communicatie

Groot Logo

Medium Logo

Vermelding op eventproceedings

Groot Logo

Medium Logo

Lidmaatschap Energik

Korte voorstelling/intro/slotwoord

X

Plaatsen van een Banner

X

Gratis standruimte

X

Gratis deelnemers aan event
Inspraak in planning en thematiek
van events

Eigen werknemers
onbeperkt. 2
gratis externe
deelnemers

X

2 gratis
deelnemers

X

* Het onderscheid tussen groot, middelgroot en klein wordt per communicatie-event of communicatiedrager
vastgesteld naargelang het volume van de communicatie-inhoud zelf. Behoudens voor goud- en zilversponsoring
worden voor dagsponsering alleen kleine logo’s voorzien.

