SPONSORINFORMATIE

Voor & door iedereen die zich bezig houdt met vraagstukken rondom
robotisering, RPA en AI in de overheid. Gericht op CIO’s,
Hoofd belastingen, Informatiemanagers, Bestuurders en Directie.
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Robotisering in de Overheid – 2 april 2020

Partnerinformatie
Robotisering in de Overheid
2 april 2020
Een uniek congres specifiek gericht op ontwikkelingen
rondom robotisering, RPA en AI in de overheid!
Op 2 april aanstaande organiseert CKC Seminars een congres op het gebied van robotisering, RPA
en AI in de overheid, zoals gemeenten, provincies, het Rijk, waterschappen, politie, brandweer, ZBO’s
en belastingdienst. Er worden visies en ervaringen gedeeld, met als voornaamste doel het verkennen
van ontwikkelingen en mogelijkheden rondom de invoering van deze nieuwe technieken. Wij bieden
deze dag volop kennis, interactie en inspiratie door middel van een sterk inhoudelijk programma en
diverse netwerkmomenten gedurende de dag.
Doelgroep
Voor & door iedereen die zich bezig houdt met strategie en besluitvorming rondom robotisering, RPA
en AI in de overheid. Gericht op Gemeentesecretarissen, Directeuren (Sociale Zaken, Bedrijfsvoering,
Belastingen, Financiën), CIO’s, Informatie- en Innovatiemanagers en Bestuurders. Werkzaam in de
centrale overheid, zoals Rijksoverheid, ministeries, inspecties en decentrale overheid, zoals
gemeenten, provincies en landelijke overheden zoals waterschappen, politie, brandweer, ZBO’s,
belastingdienst, veiligheidsregio’s en woningcorporaties.
Toegangsprijs
Deelnemers betalen € 295,- excl. BTW, waarbij elke 2e persoon van dezelfde organisatie 50% korting
ontvangt. Abonnees van vakbladen, nieuwsbrieven of portals, of leden van brancheverenigingen
waarmee het congres samenwerkt genieten een korting € 50,- en betalen € 245,- excl. BTW per
persoon.
Als Partner van dit congres ontvangt u tevens een aantal gratis toegangskaarten voor uitnodiging van
uw relaties/klanten. We gaan uit van 60-80 deelnemers.
Founding Partner
UIPath en MvR & Partners zijn Founding Partner van het congres.
Congresprogramma
Het congresprogramma bestaat enerzijds uit sterke, actuele en onafhankelijke topsprekers en
praktijkdeskundigen. Tijdens het congres komen een aantal aansprekende praktijkcases en
praktijkgerichte workshops aan bod. U heeft de mogelijkheid een van deze sessies te sponsoren
middels het Partnerpakket*. De kwaliteit van de lezingen willen wij uiteraard wel waarborgen en zo
goed mogelijk afstemmen op de doelgroep. De voorwaarde is dan ook dat de praktijkcases ingevuld
worden door C-level of managers van organisaties met allure, en de praktijkgerichte workshops een
interactief karakter hebben.
NB. De lezingen worden ingevuld door middel van het Partner pakket. Er is een beperkt aantal
plaatsen, op volgorde van inschrijving worden deze plaatsen verdeeld.
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Beschikbare pakketten
In onderstaand overzicht wordt de inhoud van de diverse pakketten toegelicht. Voor aanmelding als
participant kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier op de laatste pagina.

Partner

Exposant

√

-

Middel

Klein

Stand bemanning

3 personen

2 personen

Toegangskaarten voor uw relaties

7 personen

3 personen

Profilering middel

Profilering klein

Digitale NAW-lijst deelnemers (na afloop van het
congres)*
* Volgens richtlijnen van de AVG/GDPR

√

√

Gepersonaliseerde (digitale) flyer voor eigen
mailing

√

√

Opname van uw case/workshop (publicaties,
website en congresdag)

√

-

Opname van uw definitieve case/workshop als
download presentatie op de internetsite (na
afloop event)

√

-

Inhoudelijk nieuwsbericht op de website

√

-

€ 7.500,-

€ 3.750,-

Profilering
Praktijkcase of praktijkgerichte workshop (40
min.), maximaal 3 parallel
Standruimte op expositie

Type profilering (publicaties, website,
congresdag)*

UW INVESTERING

* LET OP: dit betreft 1 logo-profilering, een gecombineerd logo (van meerdere logo's) wordt niet
toegestaan. Dit geldt tevens voor dubbele bedrijfsnamen.
NB. De standplaatsen en lezingen worden op basis van pakketkeuze en inschrijfvolgorde toegekend.
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Marketing
De doelgroep wordt benaderd middels direct email, nieuwsbrieven, portals, brancheverenigingen en
via gerenommeerde vakbladen. CKC Seminars zoekt een samenwerking met partijen als Binnenlands
Bestuur, VNG Magazine, Overheidsdocumentatie, VNG Realisatie etc. Dit zal zijn in de vorm van
redactionele aandacht, inserts, advertenties, opname in de nieuwsbrief en bannering. Tevens zullen
wij het congres promoten via diverse portals en nieuwsbrieven.

Social Media & Website
De congreswebsite www.robotiseringindeoverheid.nl is het gehele jaar online met alle actuele
informatie die voorhanden is. Na inschrijving wordt uw logo en link naar uw eigen homepage op de
site geplaatst. Het volledige programma, inclusief de keynote lezingen en break-out sessie, wordt hier
tevens op vermeld. Belangrijke informatie en updates worden als nieuwsitem op de website geplaatst.
Deze nieuwsitems worden tevens gedeeld op Twitter en LinkedIn. Sociale media en online
communicatie zijn uiteraard onderdeel van de campagne, we nodigen o.a. leden van relevante
LinkedIn Groups uit, posten nieuwsberichten op LinkedIn en maken gebruik van Twitter.

Andere succesvolle CKC Seminars en congressen
Het congres ‘lift’ mee op andere succesvolle overheid / IT-congressen die CKC Seminars organiseert,
zoals:
- Informatieveiligheid in de Overheid, 12 maart 2020, www.informatieveiligheidindeoverheid.nl
- HRM in de Overheid, 12 april 2016, www.hrmindeoverheid.nl
- KCC Congres, oktober 2020, www.kcc-congres.nl
- Digital Architecture Design Day - November 2020 - www.digitalarchitecturedesignday.com
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Initiatief en organisatie
CKC Seminars is opgericht in 1993 en al ruim 20 jaar gespecialiseerd in het organiseren van zakelijke
congressen (met expositie) op uiteenlopende vakgebieden voor het bedrijfsleven en de overheid.
Veelal op eigen initiatief en in samenwerking met gerenommeerde adviesbureaus,
belangenorganisaties en media. Mede dankzij onze korte communicatielijnen en nauwe onderlinge
samenwerking zijn wij een betrouwbare, innovatieve en creatieve speler binnen de congresbranche.
Veel congressen die wij organiseren zijn jaarlijks terugkerende bijeenkomsten, die door honderden
deelnemers worden bezocht. Op uiteenlopende vakgebieden bieden wij medewerkers, uit het
bedrijfsleven en de overheid, informatieve programma’s aan. Onze bezoekers worden in korte tijd op
de hoogte gebracht van de meest recente ontwikkelingen op hun vakgebied en kunnen specifieke
vraagstukken voorleggen aan top-deskundigen en collegae. Bovendien is het een uitgelezen
mogelijkheid om uw netwerk te onderhouden en uit te breiden.
Tevens kan men een bezoek brengen aan de expositie waar o.a. de praktische aspecten van
functionele toepassingen binnen een specifiek vakgebied worden aangeboden.
Inmiddels is ons bedrijf uitgegroeid tot een team van 9 medewerkers en 4 freelancers. Wij werken met
korte communicatielijnen waarin het projectteam nauw met elkaar samenwerkt om de totstandkoming
van een congres te realiseren. De cultuur binnen ons bedrijf is informeel en collegiaal. Wij zijn
innovatief en creatief binnen onze branche. Naar onze klanten, sprekers, sponsoren en
toeleveranciers zijn wij betrouwbaar en zorgvuldig. Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
Wij zijn een klein bedrijf met een grootse uitstraling waarin wij vanzelfsprekend streven naar een zo
hoog mogelijke kwaliteit.
We zoeken altijd de ideale balans tussen inhoud en beleving. Onze slogan luidt niet voor niets:
“Kennis met beleving!”

Contact
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij:
CKC Seminars
Bram Beks
Congresontwikkelaar
+31(0)40-2146207 (direct)
bram@ckc-seminars.nl

Linda Wouters
Congrescoördinator
+31(0)40-2146203 (direct)
linda@ckc-seminars.nl
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Algemene voorwaarden
Artikel 9: Bijzondere bepalingen exposanten/sponsoren
1.

Door middel van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier, ingezonden aan CKC Seminars, verklaart de wederpartij (hierna te
noemen exposant/sponsor) zich akkoord met de voorwaarden voor deelneming aan de desbetreffende bijeenkomst (hierna te
noemen seminar met expositie) vervat in de Algemene Voorwaarden en de ‘Deelnemingsvoorwaarden’ zoals geformuleerd op
het inschrijfformulier.
2.
Aan de inschrijving kan geen recht op vaststelling van deelname als exposant/sponsor worden ontleend. CKC Seminars kan in
bijzondere gevallen een inschrijving niet in behandeling nemen, minder standruimte vaststellen dan waarvoor is ingeschreven,
tot wijziging van reeds vastgestelde standruimte besluiten, dan wel reeds verleende vaststelling intrekken alsmede diensten
aangaande het sponsorpakket gedeeltelijk of niet na te komen, zonder dat de exposant/sponsor aanspraak kan maken op
vergoeding van schade.
3.
CKC Seminars behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden (zoals overmacht als genoemd in
artikel 8) de data en/of lokatie voor het seminar met expositie te wijzigen ofwel het seminar met expositie geen doorgang te doen
vinden, zonder dat in die gevallen de exposant/sponsor aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade. Bij
annulering door CKC Seminars geldt (tenzij anders in de ‘Deelnemingsvoorwaarden’ alsmede op het inschrijfformulier is
vermeld) een restitutie van reeds verrichte betalingen door de exposant/sponsor, onder inhouding van de door CKC Seminars
tot dan toe gemaakte kosten.
4.
Tenzij anders in de ‘Deelnemingsvoorwaarden’ alsmede op het inschrijfformulier vermeld is, geldt voor annulering door de
exposant/sponsor de navolgende regeling.
Een inschrijving kan niet eenzijdig door de exposant/sponsor worden ingetrokken dan wel gewijzigd. CKC Seminars kan een
verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen indien deze per aangetekend schrijven geschiedt, onder voorwaarden dat de
betrokken exposant/sponsor een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding bedraagt:

10% van het volledige sponsorpakket-bedrag, bij annulering tot 4 maanden voor de datum van plaatsvinden c.q.
aanvang van het seminar met expositie;

100% van het volledige sponsorpakket-bedrag, bij annulering minder dan 4 maanden voor de datum van plaatsvinden
c.q. aanvang van het seminar met expositie.
Een gedeeltelijke annulering binnen het sponsorpakket c.q. een wijziging van sponsorpakket (downgrade) valt eveneens onder
bovenstaande annuleringsvergoeding.
5.
Tenzij anders bepaald in de ‘Deelnemingsvoorwaarden’, dient de betaling van het sponsorpakket te geschieden in twee gelijke
termijnen, te weten:

120 dagen voor het plaatsvinden c.q. aanvang van het seminar met expositie: binnen 14 dagen na datering van de
eerste deelfactuur;

uiterlijk 30 dagen voor het plaatsvinden c.q. aanvang van het seminar met expositie: binnen 14 dagen na datering van
de tweede deelfactuur.
In geval dat de tweede deelfactuur is gedateerd minder dan 30 dagen vóór de eerste opbouwdag van het seminar met expositie
dient de verschuldigde standhuur PER OMGAANDE te worden voldaan.
6.
Indien de exposant/sponsor niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, is CKC Seminars gerechtigd niet tot vaststelling van
standruimte over te gaan dan wel een reeds verleende vaststelling in te trekken of geen standruimte ter beschikking te stellen,
alsmede diensten aangaande het sponsorpakket gedeeltelijk of niet na te komen, onverminderd de aanspraak van CKC
Seminars op volledige vergoeding van deze bedragen.
7.
CKC Seminars is gerechtigd de invordering van de door de exposant/sponsor verschuldigde bedragen uit handen te geven,
waarbij alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de exposant/sponsor, vermeerderd met
de alsdan geldende wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen.
8.
Goederen bevinden zich in de betreffende accommodatie of het bijbehorende terreinen voor rekening en risico van de
exposant/sponsor. CKC Seminars belast zich niet met het verzekeren daarvan. CKC Seminars is niet aansprakelijk voor schade
uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan het
seminar met expositie. Evenmin is CKC Seminars aansprakelijk voor schade van derden, veroorzaakt door het gebruik van de
stand door de exposant/ sponsor of zijn personeel. De exposant/sponsor vrijwaart CKC Seminars voor vorderingen van derden
uit deze hoofde.
9.
De exposant/sponsor is aansprakelijk en dient verplicht verzekerd te zijn voor alle schade, die door toedoen of nalatigheid van
hemzelf, zijn personeel dan wel door zijn inzendingen, op welke wijze ook, aan goederen van en/of personen werkzaam bij of in
opdracht van CKC Seminars wordt veroorzaakt. De exposant/sponsor vrijwaart CKC Seminars voor alle aanspraken die anderen
terzake zouden kunnen doen gelden.
10.
CKC Seminars is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten gemaakt in vermelding c.q. profilering op welke wijze ook
aangaande de desbetreffende exposant/sponsor en niet voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan de
exposant/sponsor of derden veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan het seminar met expositie.
11.
Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende de door CKC Seminars aan exposant/sponsor verstrekte
gegevens en informatie, in welke vorm ook verstrekt, blijven bij CKC Seminars c.q. auteurs berusten. Vermenigvuldiging en/of
verspreiding van door en/of via CKC Seminars aan exposant/sponsor verstrekte informatie is niet toegestaan zonder
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CKC Seminars.
12.
CKC Seminars behoudt zich het recht voor om af te wijken van de van tevoren aangegeven titel, indeling, volgorde en/of inhoud
van het programma en de expositie.
13.
CKC Seminars behoudt zich het recht voor exposanten/sponsoren die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van
het seminar met expositie belemmeren en/of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de overige exposanten/sponsoren
alsmede deelnemers en sprekers, van verdere deelneming aan het seminar met expositie uit te sluiten. Uitsluiting laat de
verplichting tot betaling van het volledige sponsorgeld onverlet.
14.
CKC Seminars zal zich maximaal inspannen voor de deelnemerswerving van het seminar met expositie, maar is niet
aansprakelijk voor welke schade ook in geval van een tegenvallend aantal bezoekers. In de sponsorinformatie staat een
referentie- en begroot aantal, dit is geen garantie-aantal.
15.
In alle gevallen, waarin de overeenkomst en deze van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist CKC
Seminars als organisator van de bijeenkomst.
Versie maart 2016
Onze volledige Algemene Voorwaarden zijn opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17080331
of u kunt contact opnemen met CKC Seminars 040-2129499.
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Inschrijfformulier Partners
Bedrijfsnaam:…………………………………………………………………………………………………………………....
Bezoekadres: …………………………………………………………………………………………………………………...
Factuuradres:……………………………………………………………………………………………………......................
Betalingskenmerk voor factuur: ………………………………………BTW nummer: ……………………………………..
Factuur emailadres:…………………………………………………………………………………………………………….
Naam (tekenbevoegd): ………………………………………………………………………………………………………...
Functie: ………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Contactpersoon voor congres: ……………………………………………………………………………………………….
Functie:…………. ………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Pakketkeuze:
O Wij kiezen voor het Partner Pakket:

€ 7.500,00 excl. BTW

O Wij kiezen voor het Exposanten Pakket:

€ 3.750,00 excl. BTW

De betaling dient als volgt te geschieden in 2 termijnen:
50% vóór 1 januari 2020 en 50% vóór 1 februari 2020
Annulering:
Een inschrijving kan niet eenzijdig door de Partner worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De organisatoren kunnen een
verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen indien deze per aangetekend schrijven geschiedt, onder voorwaarden dat
de betrokken Partner een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding bedraagt, tenminste:
10% van het volledige partnerpakket-bedrag, bij annulering tot 3 maanden voor de datum van plaatsvinden c.q. aanvang
van het congres & expositie;
100% van het volledige partnerpakket-bedrag, bij annulering minder dan 3 maanden voor de datum van plaatsvinden c.q.
aanvang van het congres & expositie.
Acceptatie van uw inschrijving is voorbehouden aan de organisatie. Na acceptatie door de organisatie ontvangt u een
bevestiging van uw inschrijving, waarmee de aanmelding definitief is.
Ondergetekende verklaart hierbij tevens akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden. U kunt deze opvragen bij de
Kamer van Koophandel Oost Brabant te Eindhoven onder nummer 17080331 of via CKC 040-2129499.

Datum: _____________________ Handtekening: ____________________________________________
S.v.p. retourneren aan: CKC Seminars, T.a.v. Linda Wouters, Postbus 984, 5600 AZ Eindhoven
of: linda@ckc-seminars.nl
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