
Greep van de onderwerpen:
Op de online Dag van de Praktijkhouder bespreken we de belangrijkste 
succesfactoren voor een toekomstbestendige praktijk. Aan de orde komen:

• Hoe scherp en kansrijk is de visie en missie?
• Hoe uniek is de praktijk en welke dienstverlening bieden zij 
 vandaag en morgen aan?
• Hoe toekomstbestendig zijn de arbeidscontracten?
• Hoe sterk is het team in de toekomst?
• Hoe gaan ze weer toekomstgericht investeren?
• Over het financiële dashboard 
• Is de praktijk duurzaam en hoe kunnen ze snel stappen zetten?
• Prachtige Praktijken: inspirerende praktijkhouders uit de     
 mondzorg, fysiotherapie en huisartspraktijken

ONLINE DAG VAN DE PRAKTIJKHOUDER

FUTUREPROOF PRAKTIJK
In de afgelopen maanden zijn we door een achtbaan gegaan van hollen, stilstaan, 
improvisatie, innovatie, zorgen, emoties, omkijken naar elkaar. We hopen dat u 
met uw collega’s het goed doorstaan heeft en geleidelijk het (nieuwe) normaal 
weer bent gaan oppakken. Na deze hectische periode én met de zomer voor 
de deur willen we graag met u en de praktijkhouders de balans opmaken. Hoe 
toekomstbestendig zijn de praktijken gebleken? Waar kunnen en/of moeten ze 
nog stappen zetten én hoe kan uw organisatie, product of diensten daarbij helpen! 

www.phdag.nl



U kunt als bedrijf online deelnemen aan de Dag van de Praktijkhouder! Via de Expo bent u via een 
live stream aanwezig en krijgt u de mogelijkheid om de ruim 250 deelnemers via uw eigen digitale 
standruimte te woord te staan, een live (product)demonstratie te geven en te netwerken via 
Networking. Zo bent u zichtbaar en kunt u, ook in deze tijd, leads genereren!  

Wij hebben diverse pakketten samengesteld, waarbij de Expo en inhoud elkaar versterken. Het event 
biedt namelijk ruimte voor een beperkt aantal sponsors om ook hun visie, innovatie of project te 
presenteren aan de deelnemers tijdens het live event.

WORD OOK SPONSOR

RECEPTION
De plek in de tool waar je start met de dag 

en altijd naar terug kunt. Hier is de timetable 
van de dag te zien en kun je live zien welke 

sessions bezig zijn.

NETWORKING
Dit is een live videogesprek waar je willekeurig, 

of binnen een bepaalde sector, geconnect 
wordt aan andere professionals zodat je je 

netwerk uitbreid.

EXPO
Een online beursstand! Ga in gesprek 

met de bezoekers van je stand en wissel 
contactgegevens op een gemakkelijke manier 
uit. Chat met elkaar en doe de bezoeker direct 

een aantrekkelijk aanbod.  

SESSIONS
Hier kun je kiezen uit de parallelsessies die 

worden aangeboden. Je kunt meepraten via 
chat en video. Bezoekers kunnen meepraten 

via chat en video.

MAINSTAGE
De mainstage is de plek waar de dagvoorzitter 

je welkom heet én alle keynotes hun 
presentatie verzorgen.



ONDERDELEN THEMASPONSOR FANSPONSOR

Promotie

Logo opname in het sponsoroverzicht op de 
website www.phdag.nl

Middenin Onderaan

Logo opname in het sponsoroverzicht in de 
online tool tijdens het event zelf

Middenin Onderaan

Logo opname in de wervingscampagne

Presentatieruimte

Standruimte in de EXPO Medium Small

Keuze uit: 1. Presentatie EXPO waarbij je een vooraf 
opgenomen presentatie kunt vertonen, die continu 
afspeelt. Dit kan een (product) demo zijn, bedrijfsvideo, 
project in beeld e.d.  Deze functie heeft een ingebouwde 
tool waardoor je direct een call-to-action kan plaatsen, ook 
kun je gebruik maken van de chat-functie waardoor je live 
in contact bent met bezoekers.

keuze uit 1 of 2 keuze uit 1 of 2

Aanbevolen
Keuze uit: 2. LIVE  EXPO waarbij je met een video stream 
je eigen stand bemand en direct met één of meerdere 
bezoekers (en jouw eigen collega’s) in gesprek kunt gaan. 
Deze gesprekken kunnen bestaan uit vertegenwoordigers 
die proactief uitleg geven over de producten en diensten 
van jullie organisatie. Ook hier werk de call-to-action 
functie én de live chat 

keuze uit 1 of 2 keuze uit 1 of 2

Toegang tot networking*

Spreektijd

Innovatiepitch 15 minuten
Presenteer je producten of implementatie van jouw 
diensten aan de bezoekers en ga met ze in gesprek 

Servicepakket

Deelname aan de EXPO Warming-up: samen met de andere 
sponsoren volg je 3 werkdagen voorafgaand aan het event een 
tour door de tool.  Via deze sessie brengen wij jou (en collega’s) 
op de hoogte van de functies, we bekijken je digitale stand en 
de mogelijkheden.  Uiteraard delen wij ook nog wat handige tips. 
Zo helpen wij jou met een juiste voorbereiding om maximaal 
rendement te halen uit de dag!

Je ontvangt je eigen visual met aankondiging, datum 
en registratie link ten behoeve van publicatie via de 
socialmediakanalen

Tarief exclusief BTW € 1495,-  € 995,-

SPONSORMOGELIJKHEDEN



EEN SAMENWERKING VAN:

WILT U UW ORGANISATIE VERBINDEN AAN 
DE ONLINE DAG VAN DE PRAKTIJKHOUDER? 

Esmeralda van Milgen
esmeralda@medischondernemen.nl
06 33 20 30 89

Neem dan contact op en laat u informeren over de mogelijkheden. 

Lian Keijzer
lian@medischondernemen.nl
038 460 63 84


