NVA Autismecongres 2019

Algemene beursinformatie

Op 15 november 2019 vindt wederom het NVA
AutismeCongres plaats in het Beatrixtheater in Utrecht.
Een evenement voor iedereen met autisme,
beroepsprofessionals, familie, vrienden, begeleiders én
iedereen die hiermee beroepsmatig te maken heeft. De
bezoeker wordt naast een uitgebreid congresprogramma
ook een subprogramma en een informatiebeurs met
verschillende standhouders aangeboden. Deze
standhouders dragen dit jaar ook bij aan het programma
door het verzorgen van presentaties en workshops over
een breed scala aan relevante en actuele onderwerpen.

Opbouw en inrichting van uw stand

Dit jaar zal het congres voor het eerst worden
georganiseerd door Ben de Wild Productions B.V. in
opdracht van de NVA. U kunt voor vragen en stands bij
hen terecht.

Uitgebreid exposantenaanbod
Het NVA AutismeCongres trok tijdens de editie in 2018 bijna
50 exposanten en in de afgelopen jaren tussen de 800 – 1200
bezoekers. Het aanbod varieert van reisbureaus tot
kenniscentra, handige producten, scholing en
arbeidsaanbieders.
Kortom: het NVA Autismecongres is voor uw organisatie een
uitgelezen mogelijkheid om in contact te komen met
iedereen die (beroepsmatig) te maken heeft met autisme.

Bereik uw doelgroep
Productpresentatie, verkoop, informatieverstrekking,
lezingen, leden- en donateurswerving, ontmoeting. Het
NVA Autismecongres biedt hiervoor een uitstekend
platform. Uw organisatie op deze beurs presenteren kan
tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Niet alleen kunt u zich
presenteren op de beursvloer, u kunt zich ook profileren
in het congresboekje en het congresprogramma.

Adverteren
Als standhouder kunt u adverteren in het programmaboekje
van het NVA AutismeCongres. Iedere bezoeker ontvangt
het programmaboekje bij binnenkomst. Dit fullcolour
programmaboekje bevat het congresprogramma,
subprogramma, presentaties en advertenties van
deelnemende exposanten.

• Locatie: Beatrixtheater, Jaarbeurs Utrecht
• Congresdatum: vrijdag 15 november 2019
• Website: www.autisme.nl
• Inschrijven voor standhouders: nvacongres.bendewild.nl

14 november 13.00 - 17.00 uur: opbouw stands (onder
voorbehoud)
15 november 07.00 - 08.30 uur: inrichten uniforme standbouw

Openingstijden bezoekers
De bezoekers komen vanaf 8.30 uur binnen en om
16.00 uur zal het laatste programmaonderdeel
afgelopen zijn.

Congresorganisatie
Het NVA AutismeCongres is een activiteit van de NVA
en wordt namens hen georganiseerd door Ben de Wild
Productions B.V.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
onderstaande contactgegevens;

Congresorganisatie, congresdeelname,
congresprogramma en communicatie
Ben de Wild Productions B.V.
Hoofdstraat 123 - 3781 AD Voorthuizen
Telefoon: 0342 - 473251
E-mail algemeen: info@bendewild.nl

Over het NVA
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé
vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met
autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle
levensterreinen. De NVA geeft mensen met autisme en hun
naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is
dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van
mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een
autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin
mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en
zelfredzaam zijn.

Informatie op een rijtje
-

NVA congres 2019
Thema: Werken aan perspectief
Scope: opleiding, stage, werk, dagbesteding
Locatie: Expozaal Beatrixgebouw – Jaarbeurs Utrecht
Vrijdag 15 november 2019

Georganiseerd door:

