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Veel gebruikers van chemische producten worstelen met het
vervangingsbeleid. Zij hebben te weinig productkennis, weten
niet wat de mogelijke alternatieven zijn en vinden het lastig om
de consequenties van een ander product in te schatten. Vaak 
kiest men lukraak een vervangend product, zonder eerst met de 
leverancier te overleggen. Voor u, als leverancier of fabrikant, 
ligt daar een wereld van kansen.

Daarom organiseren wij op 11 mei a.s. het Toxic Congres over
Vervangingsbeleid. Hier krijgt u alle gelegenheid om met (poten-
tiële) klanten in gesprek te gaan en uw producten en diensten
over het voetlicht te brengen. Door uw kennis en ervaring te
delen met de bezoekers, komt u meteen aan het begin van
het beslissingstraject in beeld. Een unieke kans om direct met
uw doelgroep in contact te komen!

Alles-in-één-pakket
U kunt zelf een keuze maken uit de vele opties die er zijn om uw
product of dienst onder de aandacht te brengen, maar u kunt
natuurlijk ook het hele pakket afnemen voor optimale exposure
tijdens het evenement.

Hoofdsponsor
Wilt u zich als hoofdsponsor verbinden aan dit congres? Dat
kan! Naast het alles-in-één-pakket zal uw logo en uw bedrijfs-
naam duidelijk worden vermeld in alle uitingen die de veilig-
heidsprofessional over dit congres ontvangt. Samen met onze 
marketingafdeling maken we een communicatieplan voor u op 
maat (minimaal bereik 6.000 veiligheidsprofessionals).
U betaalt hiervoor € 15.000,-. Let op, we laten één hoofdspon-
sor toe. Dus wees er snel bij. 

Aanmelden?
Wilt u deze unieke mogelijkheid benutten om met klanten 
en prospects in contact te treden over het vervangingsbeleid? 
Meldt u zich dan aan als deelnemer op Toxic.nl/vervangings-
beleid. Op het sponsorformulier kunt u aangeven van welke 
exposure u gebruik wenst te maken. Wij nemen dan zo spoedig 
mogelijk contact met u op.

Weten uw klanten welke 
alternatieven u heeft 
voor CMR-producten?



Exposure

De profi elschetsen (eind april 2017): alle deelnemers aan 
de salestraining ontvangen twee weken voor aanvang 
van het congres de profi elschetsen van de deelnemers. 
Daarmee kunt u zich goed voorbereiden op de aanwezige 
deelnemers en het bezoekersprofi el.

De salestraining (10 mei 2017): deze training is bedoeld 
voor uw standbemanning en uw deelnemers, zodat zij 
het maximale rendement uit het event kunnen halen. Aan 
de hand van praktijkvoorbeelden bereiden Roy Hoogland 
(sales manager Toxic) en Bert Pijfers (algemeen manager 
Toxic) u voor op een succesvolle deelname. U krijgt inzicht 
in uw doelstellingen en in de vraagstukken die bij bezoe-
kers spelen, zodat u daarop effectief kunt inspelen tijdens 
het congres. Dit voor € 375,- per persoon

De productengids: alle bezoekers ontvangen bij aanvang 
een praktische gids met de contactgegevens en het aanbod 
van deelnemende fabrikanten. Hierin kunnen zij snel de 
juiste aanbieder vinden, ook na afl oop van het congres. In 
deze gids kunt u uw producten en diensten op verschillende 
manieren onder de aandacht brengen: als deelnemer met 
een korte profi elschets en eventueel ook met een aanvullen-
de advertentie. U betaalt voor vermelding in deze gids: 
• opname producten in de gids: € 500,-
• advertentie halve pagina: € 500,-
• advertentie hele pagina: € 750,-

De keuzesessies: de bezoekers kunnen kiezen uit zeven
verschillende sessies, waarin u een uur de tijd krijgt om
een toelichting geven op uw producten, de toepassingen
en de implicaties. Dit is het moment om te laten zien dat

uw dienstverlening verder reikt dan het product alleen. Een
helder advies helpt uw klanten op weg en verbindt hen met
uw organisatie. Heeft u hulp nodig bij de vorm en inhoud
van uw presentatie? Schrijft u zich dan in voor de sales-
training en breng daar deze vraag in. U investeert € 2.500,- 
en ontvangt twee sessies van 60 minuten met ongeveer 
30-40 deelnemers per sessie. 

De lunchtafels: tijdens de lunch kunt u een tafel delen 
met uw prospects en daar op een laagdrempelige manier 
met hen in gesprek gaan. Per lunchtafel wordt slechts één 
sponsor geselecteerd. Er zijn een beperkt aantal lunch-
tafels aanwezig. Sponsoring van een lunchtafel: € 800,-.

De een-op-eengesprekken: bezoekers geven bij de 
intake al aan welke producten zij willen vervangen. Wij 
brengen hen vervolgens met u persoonlijk in contact, zodat 
u direct op hun specifi eke vraag kunt ingaan. Nog lang niet
uitgepraat? Dan kunt u het gesprek op een ander moment
voortzetten, bijvoorbeeld tijdens de borrel. 
U betaalt voor 6 een-op-eengesprekken van 15 minuten 
per gesprek € 1.250,-.

De informatiemarkt: een mooie manier om uw producten
en diensten te presenteren en in gesprek te raken met
bezoekers. De informatiemarkt is de hele dag open en
vormt aan het einde van de dag zelfs het enige 
programma onderdeel. Prijs voor deelname met standruimte 
aan de informatiemarkt: € 4.500,-.

Tijdens het congres kunt u uw bedrijf, uw producten en uw diensten aan een breed publiek presenteren. Wij bieden u
verschillende kanalen om dat te doen, zowel in de voorbereidingsfase als op de dag zelf.

Alles-in-één-pakket
� Salestraining voor 2 personen
� Opname in de productengids
� Paginagrote advertentie in de productengids
� 2x keuzesessie
� Sponsoring van een lunchtafel
� 6x een-op-eengesprekken
� Een stand op de informatiemarkt
U ontvangt dit alles-in-één-pakket voor € 9.500,-

Hoofdsponsorship
� Alles-in-één-pakket
�   Communicatieplan op maat (minimaal bereik 6.000 

professionals met o.a. Exposure Safety, Arbozone, Toxic)
U ontvangt dit alles voor € 15.000,-

Menukaart sponsoren
Productengids
� Opname producten in de gids: € 500,-
� Advertentie halve pagina: € 500,-
� Advertentie hele pagina: € 750,-
 
Standdeelname: € 4.500,-

Sponsoring lunchtafel: € 800,-

Salestraining: € 375 per persoon

Een-op-eengesprekken: € 1.250 voor 6 gesprekken van 
15 minuten

Keuzesessies: € 2.500 voor twee sessies van 60 minuten



toxic.nl/vervangingsbeleid

TOXIC

09:00 uur Ontvangst met koffi e & thee

10:00 uur  Welkomstwoord en opening door Bert Pijfers (general manager Toxic)

10:15 uur  Het wettelijk kader, vervangingsbeleid praktisch bezien
Een presentatie over valkuilen en praktijkvoorbeelden vervangingsbeleid  

 Dhr. Corné Bulkman, docent CCSE en Phov, veiligheidskundige 

11:15 uur Korte koffi ebreak

11:30 uur  ISO-20400 Sustainable Procurement Richtlijn met standaard aanpak, 
inzicht, structuur en handvatten

  Na ruim drie jaar afstemmen met meer dan 40 landen en diverse Inter-
nationale organisaties is de internationale standaard op Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen (MVI) vanaf mei 2017 een feit. Alle internationale 
normen en gedragscodes zijn hierin ondergebracht om zodoende MVI te 
implementeren in organisaties en om duurzaamheid in de Supply Chain 
verder te brengen.

  Mevr. Karin van IJsselmuide, voorzitter van de Nederlandse ISO-20400 
normcommissie en kennismanager NEVI, geeft hierbij uitleg over de 
inhoud en praktische bruikbaarheid van deze richtlijn.

12:30 uur Lunch (met o.a. gesponsorde luxe lunchtafels)

13:30 uur Keuzesessies (1e ronde)

  Keuzesessies van presentaties vervangende producten van fabrikanten 
per thema (1e ronde)

14:30 uur Keuzesessies (2e ronde)

  Keuzesessies van presentaties vervangende producten van fabrikanten 
per thema (2e ronde)

15:30 uur Korte koffi ebreak

15:45 uur Informatiemarkt en/of een op eengesprek

  Op de Informatiemarkt staat u als standhouder tussen fabrikanten maar 
ook tussen aanbieders van diensten en producten die aansluiten op de 
praktische uitvoering van het safetybeleid. Denk aan adviseurs en aanbie-
ders van PBM’s.

  De een-op-eengesprekken zijn dan ook gaande. U als fabrikant praat een 
op een met (potentiële) klanten.

17:00 uur Borrel en afsluiting van de dag
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