
Een dag vol met 
kennisdeling, 
ontmoeting, 

uitwisselen van 
ervaringen, en 

delen van de 
laatste innovatieve 

producten en 
diensten.

KLIMAAT- 
BESTENDIGE 
GEMEENTE

2 juli | 13:30 - 17:30 uur
verbindingsdag.online/klimaat

http://verbindingsdag.online/klimaat


De behoefte aan kennisdeling, ontmoeting, 
uitwisselen van ervaringen, en delen van de 
laatste innovatieve producten en diensten is 
onverminderd groot. Acquire organiseert
daarom in samenwerking met een aantal 
(kennis)partners, Verbindingsdagen met 
inspirerende keynotesprekers, verhelderende 
workshops en presentaties, interessante 
marktpartijen en de laatste innovaties. 

Daarnaast zorgen wij, met onze digitale tool, 
dat er tijdens de Verbindingsdagen voldoende 
netwerkmogelijkheden voor jullie zijn.  

De drie reeds geplande Verbindingsdagen gaan 
over de volgende thema’s:

* Licht in de openbare ruimte 

* Samen spelen en bewegen 

* Klimaatbestendige gemeente

  

OVER DE
VERBINDINGSDAG

Het klimaatbestendig maken van de openbare 
ruimte is een actueel vraagstuk. De effecten van 
klimaatverandering zijn nu al duidelijk te merken: 
hogere temperaturen, mildere en nattere winters, 
hevigere buien, meer kans op wateroverlast, meer 
kans op droge zomers en hittestress in de stad. 
Het is van belang om bij nieuwe investeringen in 
de openbare ruimte rekening te houden met deze 
kwetsbaarheid. De opgave is te bouwen aan een 
klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van 
de openbare ruimte. 
Op 2 juli gaan we samen aan de slag. Een middag 
waarin tal van actuele thema’s aan bod komen, 
waar je vandaag en morgen mee aan de slag kan. 

KLIMAATBESTENDIGE 
GEMEENTE



STAGE
De stage is de plek waar alle 

keynotes te volgen zijn. 

SESSIONS
In deze omgeving kan je live de 

parallelsessie van jouw keuze 
bijwonen en/of verzorgen denk 
aan workshops, roundtables en 

presentaties. 

EXPO
Dé online partnerruimte! 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.  

RECEPTION
De plek in de tool waar je start 
met de dag en altijd naar terug 
kunt. Hier is het schedule van 

de dag te zien en kun je live zien 
welke programma onderdelen 

bezig zijn.

VERBINDINGSDAG TOOL

NETWORKING
Dit is een live videogesprek 

waar je willekeurig, of binnen en 
bepaalde sector, gekoppeld wordt 
aan andere professionals zodat je 
je netwerk uitbreidt. Maak binnen 

enkele minuten kennis met 
andere bezoekers. Bevalt het? 
Wissel dan je visitekaartjes uit.



SECTOR OPENBARE RUIMTE       
Gemeente
Gemeente – beleid 
Gemeente – beheer 
Gemeente – ontwerp 
Provincie 
Rijk 
Kennisinstituut 

Advies/ingenieurs/ontwerpbureau 
Leveranciers 
(Landschaps)architecten 
Onderwijs 
Toeleveranciers 
Stedenbouwkundigen 
Groenprofessionals

DE BEZOEKERS

KENNISPARTNERS

Wie verwachten wij op 2 juli? Wij verwachten ruim 150 professionals uit de openbare ruimte sector. 
Deze online bijeenkomst is bij uitstek geschikt voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd is in 
klimaatbestendige gemeente. Om je een beeld tegeven van de bezoekers hebben wij deze voor je 
op een rij gezet. Laten we er samen even doorheen lopen.

http://straatbeeld.nl
http://www.stedebouwarchitectuur.nl/
http://buitenspelen


DOE MEE
Jij wilt toch ook kennis delen, producten en diensten presenteren en mensen ontmoeten op je stand 
tijdens deze Verbindingsdag? Wij hebben nu speciale introductiepakketten voor je samengesteld. Zodat 
jij jouw organisatie zo optimaal mogelijk kunt profileren. 

Onderdelen Hoofdsponsor Themasponsor Fansponsor

PROMOTIE

Logo opname in het sponsoroverzicht op de website 
https://verbindingsdag.online/klimaat Bovenaan Middenin Onderaan

Logo opname in het sponsoroverzicht in de online tool 
tijdens het event zelf Bovenaan Middenin Onderaan

Logo opname op de openingspresentatie, pauzeblokken en 
afsluitingpresentatie mainstage 

Logo opname in het programmaoverzicht 
Logo opname in de registratie(mails) en evaluatiemail 
Logo opname in de wervingscampagne   
Vertoning logo tijdens je eigen sessie  
Artikel t.b.v. publicatie op de relevante websites van Acquire  
PRESENTATIERUIMTE

Standruimte in de expo Large 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

Keuze uit: 2. Expo waarbij je met een videostream je eigen stand 
bemand en direct met één of meerdere bezoekers (en jouw eigen 
collega’s) in gesprek kunt gaan. Tijdens deze gesprekken kunnen 
vertegenwoordigers proactief uitleg geven over de producten en 
diensten van jullie organisatie.

 keuze uit 1 of 2 keuze uit 1 of 2

Toegang tot networking   
SPREEKTIJD

Keynote 
Roundtable 
Workshop  
SERVICEPAKKET

Professioneel opgemaakte achtergrond voor jouw 
presentatieruimte   
Persoonlijk uitnodigingstraject. Je ontvangt jouw unieke code 
om (potentiële) klanten uit te nodigen   
Je ontvangt je eigen visual met aankondiging, datum en 
registratielink ten behoeve van publicatie via de 
social mediakanalen

  

Tarief exclusief BTW  € 2250,-  € 1495,-  € 995,-

Schrevenweg 3, 8024 HB Zwolle | +31 (0)38 - 460 63 84 
sales@acquirepublishing.nl | www.acquirepublishing.nl

NEEM CONTACT OP
Wil jij jouw organisatie profileren tijdens 
de Verbindingsdag? Neem dan contact 

op met je accountmanager. 

https://verbindingsdag.online/licht
https://www.acquirepublishing.nl/

