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Het World of Commerce event voor Fashion & Lifestyle
brands en retailers heeft tot doel om de bezoekers
te inspireren op het gebied van Commerce Solutions,
Product Information Management, e-Business, IT
Architecture en Personalisatie. Niet door mooie
vergezichten, maar door praktische verhalen van ervaren
B2B en B2C Fashion & Lifestyle organisaties.

PROFIEL BEZOEKERS
Het World of Commerce event biedt ruimte aan zo’n 200
bezoekers, werkzaam in de Fashion & Lifestyle branche.
Het functieprofiel van de bezoekers: C-level beslissers,
E-commerce Managers, IT-Managers, Marketing Managers
en Product Managers.
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WAAROM SPONSOREN?
Treed in contact met potentiele klanten, vergroot uw
naamsbekenheid en uw netwerk in de Fashion & Lifestyle
branche. Deel uw kennis en ervaring met de bezoekers
en presenteer uw laatste ontwikkelingen. Het Fashion &
Lifestyle Event biedt u volop mogelijkheden om zichtbaar
te zijn onder uw doelgroep.
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PLATINUM SPONSOR (MAXIMAAL 2)
• Branding als co-host van het event
• Een keynote sessie in het plenaire programma
• Banner op het hoofdpodium
• Vermelding als Platinum Sponsor op toegangstickets
• Mogelijkheid voor het plaatsen van een uiting bij de entree
• Gratis 25 toegangstickets voor collega’s en relaties
• U ontvangt de lijst van deelnemers na afloop
• Eigen promopagina op event website + link naar eigen website
• Vermelding van uw logo in alle digitale mailings (voor en na het event)
• Vermelding als Platinum Sponsor op event website
• Vermelding van uw logo op schermen in lezingzalen en op cateringplein
• Mogelijkheid voor het plaatsen van een banner op het sponsorplein
Platinum Sponsor pakket: € 10.000,-

SOLD!
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GOLD SPONSOR (MAXIMAAL 5)
• Het geven van een lezing in één van de parallel sessies
• Vermelding van uw logo in alle digitale mailings (voor en na het event)
• Gratis 10 toegangstickets voor collega’s en relaties
• U ontvangt de lijst van deelnemers na afloop
• Bedrijfsprofiel op event website
• Vermelding als Gold Sponsor op event website
• Vermelding van uw logo op schermen in lezingzalen en op cateringplein
• Mogelijkheid voor het plaatsen van een banner op het sponsorplein
Gold Sponsor pakket: € 5.000,-
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SILVER SPONSOR (MAXIMAAL 5)
• Vermelding als Silver Sponsor op event website
• Vermelding van uw logo in alle digitale mailings (voor en na het event)
• Mogelijkheid voor het plaatsen van een banner op het sponsorplein
• Gratis 5 toegangstickets voor collega’s en relaties
Silver Sponor pakket: € 2.500,-
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SPONSORPAKKET VASTLEGGEN
Leg nu uw Platinum, Gold of Silver pakket vast door
een mail te sturen aan: s.hobbel@xsarus.nl o.v.v. uw
pakketkeuze, uw organisatie- en facturatiegegevens.

MEER INFORMATIE
Meer informatie over de diverse sponsorpakketten of een
sponsorpakket op maat samenstellen? Bel of mail Sander
Hobbel: 0031 (0)187 - 74 74 00 / s.hobbel@xsarus.nl.

