
Over het evenement

Zilver Goud

Genoemd worden op event website pagina x Logo

Conferentie programma x Logo

Live display: Stand van 1 sta-tafel met wifi, ruimte om 2 
banners neer te zetten (excl. banners)

Inclusief Inclusief

Entree ticket incl. eten en drinken 1 ticket 2 tickets

Live branding: Signage tijdens het event x Logo

Pre-event communicatie x Logo

Post-event bedank e-mail x Logo

€450,- €750,-

Sponsor pakket Gebruikersdag 2022
Opkomende supply chain due diligence wetgeving 
en retail ontwikkelingen, 13 oktober 2022

Welkom op de eerste ImpactBuying Gebruikersdag op 13 oktober 2022.

Bij dit live-evenement draait alles om efficiëntie. Met de aankomende (inter)nationale wetgeving zal er steeds meer gewerkt worden aan het 
creëren van transparantie in supply chains. Wat worden de eisen? Waar kun je impact maken? En wat kun je als producent of handelaar van 
retailers verwachten? En het allerbelangrijkste: met het werk dat zich opstapelt, wat zijn manieren om dit efficiënter te beheren? Retailers 
en producenten komen tijdens dit evenement samen en delen kennis, hebben de optie tot netwerken en leren van elkaar. Het evenement 
vindt plaats in De Landgoederij, een authentiek congrescentrum. Centraal gelegen in Bunnik, met multifunctionele voorzieningen en gratis 
parkeergelegenheid.

Als sponsor ben je één van de ontbrekende puzzelstukken om op een efficiënte manier transparantie te creëren. Wil jij aanwezig zijn op dit 
unieke evenement waar alle Nederlandse handelaren en producenten samenkomen?

Voordelen sponsors 
Sinds 2009 helpt ImpactBuying (voorheen SIM Supply chain Information Management) retailers met het transparant maken van hun 
leveranciers- en product toeleveringsketens. Wij zorgen voor data die onze klanten kunnen vertrouwen en waar ze mee kunnen 
rapporteren. ImpactBuying zorgt voor proven positive impact bij de klant en consument. 
 
De Gebruikersdag zal worden bijgewoond door Nederlandse en Belgische leveranciers van de (inter)nationale retailers. Belangrijke 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en aanstaande wetgeving komen aan de orde. Dit niet alleen, we zijn van mening dat de 
toekomst draait om samenwerken om de vraag naar transparantie efficiënter te maken. 

Door sponsor te worden, profiteert je organisatie van een hoge zichtbaarheid op dit unieke evenement, waar alle leveranciers van retailers 
samenkomen. Je bereikt een gericht publiek van duurzaamheids- en kwaliteitsmanagers. Je kunt nieuwe doelgroepen bereiken en het 
marktaandeel vergroten. Je hebt een stand op het centrale ontmoetingspunt, waar koffiepauzes, lunch en drankjes worden geserveerd, 
dus er zijn veel momenten om het publiek naar je stand te trekken. Sponsors moeten ook blijk geven van een hoge betrokkenheid bij 
duurzaamheid en de visie en het doel van de conferentie delen.

Sponsor pakket

T +31 (0)72 541 0390 | E info@impactbuying.com | W www.impactbuying.com
Toermalijnstraat 18-B 1812 RL Alkmaar The Netherlands

 
Wil je sponsor worden? Neem contact op met marketing@impactbuying.com. 
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