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Demo_Day Online 2021

Online event van een middag waar 
techleveranciers zich zelf voorstellen en 
hun oplossingen demonstreren aan 
honderden (mede)beslissers en 
beïnvloeders.

Profilering voor partners met live pitch 
talk in studio (of op afstand) met host en 
een live breakout (demo of case)

150 (mede)beslissers en beïnvloeders op 
gebied van hr en recruitment

Leadgeneration n.a.v. aanmelding voor  
breakout en leads uit 1 relevante 
interessecategorie van deelnemer

Online zichtbaarheid van te voren in o.a. 
e-mailings en interview op de site. Offline 
zichtbaarheid met o.a. advertentie in het 
event magazine die van te voren wordt 
toegestuurd in de Tech Mail.
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Demo_Day Online 2021 | Programma

09.30 – 09.40 uur Welkom en programma doornemen

09.40 – 10.05 uur Pitch talks, ronde 1 (1 t/m 3)

10.05 – 10.25 uur Breakouts (demo of case) van partners (1 t/m 3)

10.25 – 10.50 uur Pitch talks, ronde 2 (4 t/m 6)

10.50 – 11.10 uur Breakouts (demo of case) van partners (4 t/m 6)

11.10 – 11.35 uur Pitch talks, ronde 3 (7 t/m 9)

11.35 – 11.55 uur Breakouts (demo of case) van partners (7 t/m 9)

11.55 – 12.20 uur Pitch talks, ronde 4 (10 t/m 12)

12.20 – 12.40 uur Breakouts (demo of case) van partners (10 t/m 12)

12.40 – 12.45 uur Afsluiting
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Demo_Day Online 2021 | Partnerships

Inclusief Opmerkingen

Pitch talk Ja 7 minuten in gesprek met host met vragen kijkers en optionele poll

Breakout Ja 20 minuten demo of case

Logo zichtbaarheid Ja Logozichtbaarheid in communicatie vooraf en tijdens event

Profiel op event site Ja Profielpagina op de eventsite met beschrijving en demo

Kort interview op de site voorafgaand aan het event Ja Schriftelijk interview om kijkers te interesseren voor de breakout

Online tickets crew digitale demo spot Ja, 3 x Online account voor eigen medewerkers (o.a. t.b.v. speeddate & breakout)

Online tickets voor relaties (corporates of bureaus) Ja, 5 x Opt-out: naw-gegevens worden niet gedeeld met andere partners

Maak van te voren een afspraak Ja Geïnteresseerden kunnen van te voren afspraak inplannen

Advertentie 1/1 fc in A5 event magazine Ja Wordt voorafgaand naar deelnemers toegestuurd in Tech Mail en/of e-mail

Demo_Day Replay Ja Na event ook nog leads genereren in de replay van het event

NAW-gegevens deelnemers Ja Partner ontvangt achteraf de optin NAW-gegevens uit 1 interessecategorie

Investering, excl. BTW € 2.000,-

Investering leden HRTechValley, excl. BTW € 1.750,- Aanbod geldt tot en met 15 juli 2021
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Leden van HR Tech Valley ontvangen naast de korting een redactioneel interview op Recruitmenttech.be met een klant van hen in Q3 of Q4 2021. Dit 

aanbod geldt bij tekenen uiterlijk 15 juli.



Demo_Day 2021 | Extra’s & sponsoring
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Investering Opmerking

Key partner + € 500,- Logo extra zichtbaar voorafgaand en tijdens online event

N.a.w.-gegevens van deelnemers in 1 categorie (opt-in) + € 250,- Ontvang na afloop deelnemerslijst met naw-gegevens (opt-in)

N.a.w.-gegevens van alle deelnemers (opt-in) + € 750,- Ontvang na afloop deelnemerslijst met naw-gegevens (opt-in)

Maatwerk sponsorships in overleg



Recruitment Tech Network


