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Pak de handschoen op
en Fight for Innovation!
Over het event
Bij AM vinden we het tijd worden dat innovatieve partijen in
de verzekeringsbranche de handschoen oppakken en als
echte sparringpartners de strijd aangaan.
Al sinds 2013 is AMinnosurance een baanbrekend
innovatiecongres voor de Nederlandse verzekeringsbranche.
AMinnosurance is dé plek waar we het hebben over de
veranderingen die de sector raken en waar verzekeraars en
adviseurs over na moeten denken.
Dit jaar voegen we een nieuw element toe aan het evenement:
een innovatie arena met boksring. Eenmaal binnen is er geen
ontsnappen aan: Fight for Innovation!

Programma
09.30 uur

Ontvangst & welkom

10.15 uur	Opening AMinnosurance |
Fight for Innovation
10.25 uur

Keynote 1

10.45 uur

Get ready to rumble! Round 1 + 2

11.10 uur

Pauze

11.45 uur

Keynote 2

12.10 uur

Get ready to rumble! Round 3 + 4

12.30 uur

Lunchpauze

13.30 uur

Keynote 3 + 4

14.10 uur

Pauze

14.45 uur

Get ready to rumble! Round 5 + 6

15.05 uur

Keynote 5

15.45 uur

Borrel
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Partners kunnen in de boksring punten
te scoren bij de bezoekers door hen te
raken met hun innovatie. Wie weet lukt
het jou om het publiek te overtuigen
en gaat je concurrentie knock-out.
We houden de punten bij en geven de
bezoekers inspraak tijdens de rondes.
Bereid je dus goed voor want álle sessies
zijn kort en krachtig, net als de ronden
in een bokswedstrijd. Zorg ervoor dat je
niet wordt overclassed in de boksring.
Scoor voldoende punten bij de boxpointer en kom als “kampioen” innovator
uit de strijd. Kun jij de klappen als beste
incasseren? Dan gaat jouw innovatie
door naar de volgende ronde!
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Pakketten
Heavyweight

€ 9.500,-

	
Ingerichte pop-up ruimte van 6 m2 (incl. branding: textielframe met bedrukte
achterwand van 3x2 meter – deze kun je na het event meenemen en hergebruiken
+ huur beeldscherm van 55 inch + statafel met 2 krukken)
Overige inrichting tegen meerprijs en alléén in overleg met eventmanager
1 boksringsessie van 10 minuten*
Video-teaser voorafgaand aan het event
Video-sessie opname in studio voorafgaand aan het event (+ montage tot max. 8 minuten)
	Deze video wordt geplaatst in een speciale editie van een online magazine:
AMinnosurance publicatie ná het event
Logo op de boks trofee van 2022
Groot logo bij ingang van event
Groot logo op event website en alle marketingmails/-communicatie rondom het event
1 ticket voor de spreker
4 tickets voor eigen personeel
6 tickets voor relaties

Middleweight

€ 6.500,-

	
Statafel met 2 krukken + huur beeldscherm 55 inch + logo branding op honinggraat
kartonnenbord (na het event kan deze meegenomen worden)
1 boksringsessie van 10 minuten*
Video-teaser voorafgaand aan het event, zelf aanleveren
Logo bij ingang van event
Logo op event website en alle marketingmails/-communicatie rondom het event
1 ticket voor de spreker
2 tickets voor eigen personeel
2 tickets voor relaties

Lightweight

€ 3.650,-

Statafel met 2 krukken + huur beeldscherm 55 inch + logo branding op honinggraat
kartonnenbord (na het event kan deze meegenomen worden)
Logo bij ingang van event
Logo op event website en alle marketingmails/-communicatie rondom het event
2 tickets voor eigen personeel

BOKSRINGSESSIE
* Deze sessie bestaat uit een stand-up sessie - zónder powerpoint - in de boksring van 5 minuten! Daarna zal de referee
5 minuten vragen uit het publiek laten stellen en/of zelf 1 of 2 scherpe vragen stellen. LET OP: De klok loopt mee!!!!! Na 10
minuten gaat de bel!
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Contact
Heeft u vragen m.b.t. de sponsoring van AMinnosurance,
het AMteam staat voor u klaar!

Emilie Kars
06 - 51 09 85 14
emiliekars@vakmedianet.nl

Sander Smidstra
06 - 10 55 99 01
sandersmidstra@vakmedianet.nl

Marcel Nibbeling
06 - 55 87 13 76
marcelnibbeling@vakmedianet.nl
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