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Beste Collega’s,
De rundveehouderij vormt het werkterrein van zowel dierenarts als ingenieur.
Dat deze de afgelopen 30 jaar een ongeziene evolutie doorgemaakt heeft is voor iedereen binnen en buiten
de sector zichtbaar. Deze evolutie stopte niet nadat het paard vervangen werd door de trekker. Met een volwaardige arbeidskracht wordt vandaag bijna dubbel zoveel melk geproduceerd als 10 jaar geleden.
Engineering, automatisatie en mechanisatie maakten schaalvergroting mogelijk. Aandacht voor functionele
kenmerken en de introductie van genomics zorgden ervoor dat onze koeien steeds beter en efficiënter worden.
Ook de voedergewassen verbeterden kwalitatief en kwantitatief. Nieuwe inzichten over de verwerking ervan
in de koe zorgen voor een toegenomen voerefficiëntie. Preventieve diergeneeskunde en slimme diagnostiek
maakten het mogelijk om ook grotere koppels gezond en dus werkbaar te houden.
Een succesverhaal waar we allemaal heel erg trots op mogen zijn.
Wanneer we naar morgen kijken zien we verschillende nieuwe uitdagingen op ons en op de ganse sector
afkomen. Dierenwelzijn, milieubelasting, voeding als onderdeel van identiteit, antibioticareductie, afbouwend
marktprotectionisme zijn hiervan belangrijke voorbeelden. Zowel de dierenartsen als de ingenieurs worden
uitgedaagd om mee te gaan in deze evolutie of om ermee om te gaan.
De Vlaamse Buiatrievereniging en IE-Net zijn ervan overtuigd dat de beide sectoren die we vertegenwoordigen gemeenschappelijke belangen en bezorgdheden hebben. We geloven dat we veel van elkaar kunnen
leren en dat we die kennis de komende jaren ook snel zullen moeten en kunnen inzetten. Daarom houden we
alvast dit eerste gemeenschappelijk project boven het doopvont: het BuiatrIE-net conference is een
samenwerking tussen de Vlaamse Buiatrie Vereniging en IE-Net ingenieursvereniging.
Met ons congres willen we de Nederlandstalige rundveedierenarts en ingenieur bereiken.
We denken dat jou bedrijf een partner kan zijn in dit evenement.
Daarom stellen wij graag deze sponsor brochure aan je voor.

Namens de Vlaamse Buiatrievereniging				
									
									

Namens IE-Net ingenieursvereniging
Expertengroep Agrarische Productie en
Ecosfeer: Dierlijke Productie

Jeroen Vermijlen							Bart Sonck
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The BuiatrIE-net Conferentie,
Wetenschappelijk comité:
Veerle Fievez
Sam De Campeneere
Bart Pardon
Bart Sonck
Hans Van Loo
Arnaud Sartelet

The BuiatrIE-Net Conference, is een gezamelijke
organisatie door:

Vlaamse Buiatrie Vereniging:
De Vlaamse Vereniging voor Buiatrie (afgekort: VVB) verenigt dierenartsen met speciale belangstelling voor alle aspecten van de geneeskunde, de fokkerij en de economische uitbating van het rund.
Het doel van de vereniging is meer bekendheid te geven over de
ontwikkelingen van de geneeskunde, de fokkerij en de economische uitbating van het rund door het organiseren van bijeenkomsten, door het verspreiden van teksten of door het stimuleren van
onderzoek. Onze missie is de rundveediergeneeskunde in Vlaanderen een duwtje in de rug geven. U kan dus ook alle informatie
vinden over de buiatrie in Vlaanderen, (inter)nationaal nieuws, interessante links en een overzicht van alle bijscholingen georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Buiatrie.

ie-net Ingenieursvereniging
		 			

is hét contactpunt tussen ingenieurs, bedrijven, 		
overheids- en opleidingsinstellingen

		 			

is een dynamisch netwerk voor burgerlijk, bio- en 		
industrieel ingenieurs in Vlaanderen en Brussel

		 			
		

ondersteunt ingenieurs op het vlak van opleiding 		
en netwerking en begeleidt hen op elk kruispunt in
hun carrière
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Welcome in GHENT
GENT - Gand - Gent: “Europa’s best bewaarde geheim”
(Lonely Planet, ‘Best Travel 2011’)
Het is geen toeval dat Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, verschillende mooie namen heeft gekregen: middeleeuws Manhattan, historisch hart van Vlaanderen, een stad
van alle tijden, een van de mooiste historische steden van Europa. De stad combineert een indrukwekkend verleden met
een levendig heden.
Je zult bijna nooit zo’n diversiteit aan architecturale stijlen en
schatten vinden waarvan de meeste door UNESCO worden
beschermd als nationaal erfgoed. Een wandeling door Gent
valt vaak samen met een avontuurlijke reis door de geschiedenis. Maar bovenal leeft Gent! Hier beukt het jonge hart van
een oogverblindende culturele stad met muziek, theater, film
en beeldende kunst. Een stad waar culturele perspectieven
voortdurend worden vernieuwd en vergroot, waar cultuur een
feest is en waar feesten een vorm van cultuur is. Niet alleen
kunstliefhebbers, maar bijna iedereen kan hier iets vinden dat
bij zijn smaak past.
Gent biedt meer dan 300 restaurants, talloze pubs, gezellige
winkelstraten en een opwindend nachtleven. De stad herbergt ongeveer 120 internationale congressen per jaar, goed
voor een totaal aantal van 30.000 deelnemers. Belangrijk in
dit verband is dat Gent over het algemeen als een veilige
stad kan worden beschouwd.
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Aula van de universiteit Gent
Gent Aula van de Universiteit van Gent

Acht Corinthische pilaren bekroond met een driehoekig fronton. Het auditorium organiseert proclamaties
waarin graden en eredoctoraten worden uitgereikt.
In 2000 inspireerden ze de kunstenaar Jan Fabre om een installatie te maken die de aandacht van CNN
trok maar in België veel kritiek kreeg: hij wikkelde de kolommen in gerookte ham. Helaas bleef de ham
niet vers en moest hij eerder worden verwijderd dan gepland.

Exhibitie locatie: Het Concept
Wij geloven in het optimaliseren van de interacties tussen de exposanten en de deelnemers tijdens het BuiatrIE-net Conferentie. Daarom zijn we van plan de tentoonstelling, de cateringfaciliteiten - koffiepauzes en
lunches - en de afficheweergaven op één locatie te combineren. De gecombineerde ruimtes op de begane
grond van de Peristilium-hal zullen ons helpen dit doel te bereiken. De wetenschappelijke sessies vinden
plaats in het Auditorium.
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AULA complex
Exhibitie locatie
• Peristilium
		

Exhibitie zaal op het gelijkvloers niveau: Peristilium

• Catering
		

De catering, koffie pauzes en de lunch worden georganiseerd in het peristilium.

Aula
Academia
zaal
Exhibitie ruimte:
Standen + Catering (Koffie pauzes & lunch) +
Posters + poster presentatie sessies

Peristilium
Exhibitie & catering

Registratie
ruimte
Registration
Area

Ingang

6

EXHIBITIE & SPONSORSHIP PROSPECTUS
juni 4-5, 2020
Gent, Belgium, Aula
https://buiatrienet.com

Standen (afmetingen):
No. 1 - 13: 4m2 ( 2 x 2m)
No. 18 & 15: 4m2 ( 2 x 2m)
No. 14 - 16 - 17 - 19: 6m2 (3x2m)
Locatie 20 & 21: rol-up locations
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Programma
Dag 1
07:45

Registratie open en welkomstkoffie

08:45

Opening

09:00

Plenaire sessie 1:

			Aanpak van de transitieperiode
			Alex Bach.
10:00

2 korte Presentaties + wrap up

10:45

Koffiepauze

11:15

Plenaire sessie 2:

			Hitte stress bestrijden
			Ilan Halachmi.
12:15

2 korte Presentaties + wrap up

13:00

Lunch

14:00

Plenaire sessie 3:

			De financiële impact van klauwproblemen
			John Remnant.
15:00

2 korte Presentaties + wrap up

15:45

Koffiepauze

16:15 Pleanaire sessie 4:
			
			Recente inzichten in jongveeopfok
			Jud Heinrichs.
17:15

2 korte Presentaties + wrap up

18:00

Receptie
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Dag 1: Sponsor pakketten:
Waarom moet u aanwezig zijn op BuiatrIE-net ?
•
•
•
•
•
•

Een gespecialiseerd publiek: meer dan 200 deelnemers willen hun kennis verbeteren
Hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met aantrekkelijke technische bezoeken
Potentieel 2 dagen lang aanwezigheid van uw producten en diensten op congres, workshops
Unieke gelegenheid om kennis te maken met de wetenschappelijke gemeenschap
Lunch en koffiepauzes worden geserveerd in de tentoonstellingsruimte
De exhibitie ruimte is geschikt voor pop-up banners en zal worden uitgerust met één tafel en twee
stoelen
Houd er rekening mee dat het toewijzen van de locaties zal gebeuren via het principe ‘first come first
served’.

5 Sponsorpakketten voor Dag 1
					

Vrienden van de Buiatrie-net: 		

€ 500 + 21% VAT

					

Bronzen partner:				

€

					

Zilveren partner: 				

€ 1.500 + 21% VAT

					

Gouden partner: 				

€ 2.500 + 21% VAT

					

Platinum partner: 				

€ 5.000 + 21% VAT

750 + 21% VAT

Details pakketten:
Waaruit bestaan deze pakketten ?
1. Vrienden Buiatrie-net
Return: Roll-up op de trap naar aula auditorium, maar geen aanwezigheid van vertegenwoordiger.

2. Bronzen partner
Return:

• Firma logo op de sponsorpagina van website en in het programma boekje.

			
• Roll-up op de trap naar aula auditorium, maar geen aanwezigheid van vertegen			 woordiger.
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3. Zilveren partner
Return:
			
			

• 1/4 A5 pagina publiciteit in programmaboekje.

• Mogelijkheid om 2 registraties te kopen aan vroeg-tarief.
• 1 gratis registratie

			

• Firma logo op de sponsor pagina van website en in het programma boekje.
			• 4 m2 naakte exhibitie ruimte (2 x2m) in koffiepauze/ lunch ruimte

4.Gouden partner
Return:

• 1/4 A5 pagina publiciteit in programmaboekje.

			

• Mogelijkheid om 2 registraties te kopen aan vroeg-tarief.

			

• 1 gratis registratie voor uw team

			

• Firma logo op de sponsorpagina van website en in het programma boekje
			• 6 m2 naakte exhibitie ruimte (3 x2m) in koffiepauze/ lunch ruimte

5. Platinum partner
Return:
			
			

• 1 A5 pagina publiciteit in programmaboekje.

• Mogelijkheid om onbeperkt aantal registraties te kopen aan vroeg-tarief.
• 2 gratis registraties voor uw team

			

• Firma logo op de sponsorpagina van website en in het programma boekje
			• 12 m2 naakte exhibitie ruimte (3 x2m) in koffiepauze/ lunch ruimte
			

• Firma insert in de congrestas

10

EXHIBITIE & SPONSORSHIP PROSPECTUS
juni 4-5, 2020
Gent, Belgium, Aula
https://buiatrienet.com

Dag 2: Workshops

Workshops:
			

Er worden 4 workshops georganiseerd op 2 locaties: tussen 10:00 en 14:30
Elke deelnemer kan deelnemen aan 2 van de 4 workshops.

Locatie 1:
Instituut voor Landbouw, Visserij and Voedingsonderzoek - ILVO - Melle			
				Workshop: Transitie en klauwgezondheid workshop
Locatie 2: 		

Proefhoeve Melle Ugent: Workshop: Hittestress en jongvee

Sponsors opportuniteit:
					
					

Enkel toegankelijk voor sponsors deel dag 1!
Uw naam wordt verbonden aan de workshop via het plaatsen van een roll-up

							Per workshop: 500 Euro
							

Workshop exclusiviteit: 1.500 Euro (*)

			
		

(*) Sponsorship van de workshop via extra materiaal mogelijk na overleg met organisator

Partnership@BuiatrIE-net
Koffiepauzes
Deze sponsoring omvat het plaatsen van firmanaam bij de koffiestations, evenals algemene
sponsoring herkenning en vermelding in programma en programmaboek. Uw bedrijf ontvangt een
vermelding op de de locatie en de buffetten in de zaal.
Dit is een item met volledige exclusiviteit per koffiepauze.
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Lunch 												
Deze sponsoring omvat algemene erkenning en vermelding van sponsoring van de lunch in
programma en programmaboek. Uw bedrijf ontvangt een bevestiging.

€ 1.000 / lunch

Dit is een item met volledige exclusiviteit per lunch.

Congress Bag

U kan de “congress bag” sponsoren: de bag wordt door ons geproduceerd, met uw logo en logo
BuiatrIE-net erop. De productiekosten zijn ook voor uw rekening.

€ 500 + production cost

Extra insert in congress bag

€ 150 /insert

				
Pen

€ 150 + production cost

De elementen worden op basis van “first come, first served”

Extra
Extra advertentie in het Congres Programma Boek

-formaat A

5

1/4 page black & white
			
1/2 page black & white

€ 300
€ 600

1 page black & white

€ 750

1/4 page full color
€ 500
					
1/2 page full color
€ 950
1 page full color:		
Front inside cover

€ 1.000

Back outside cover

€ 2.000

Back inside cover

€ 1.000

Page inside
							

€ 1.500
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EXHIBITIE/SPONSORSHIP INFORMATIE: De informatie zal worden weergegeven zoals u deze hier invult. Gelieve hoofdletters te gebruiken. FAX: +32-9-233.85.97.

Firma naam:
Adres:
Stad:

Zipcode:

Tel:

Fax:

Email:

PRIMARY CONTACT: Alle communicatie zal gebeuren met deze persoon

Contact Pers.:

Titel:

VAT nummer :

Contact Email:

Order Form 1

UW KEUZE SPONSORSHIP PACKAGE(S):

Vrienden van de Buiatrie-net *

500 Euro

Bronzen Partner

750 Euro

Zilveren Partner

1.500 Euro

Locatie voorkeur*:

Gouden Partner

2.500 Euro

Locatie voorkeur*:

Platinum Partner

5.000 Euro

Locatie voorkeur*:

		
(*) Gelieve uw voorkeur van locatie op de exhibitie

		
		

Uw eventuele andere suggesties:

Gelieve formulier
terug te sturen naar:
Semico NV
Luc Niville
16-18 Korte Meer
B- 9000 Ghent
Buiatrie2020@semico.be
Tel : + 32 (0)9 233 86 60

Alle prijzen zijn excl. 21% VAT

Datum:

Handtekening:

vloer aan te geven: vb. no. 55 of 66 graag eerste
en tweede keuze (zie grondplan op pagina 7)
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EXHIBITIE/SPONSORSHIP INFORMATIE: De informatie zal worden weergegeven zoals u deze hier invult. Gelieve hoofdletters te gebruiken. FAX: +32-9-233.85.97.

Firma Naam:
Adres:
Stad:

Zipcode:
Fax:

Tel:

Email:

PRIMARY CONTACT: Alle communicatie zal gebeuren met deze persoon.

Contact Pers.:

Titel:

VAT nummer :

Contact Email:

Order Form 2

EXTRA’S:
Workshop dag 2 - € 500
--> Keuze workshop:

EXCLUSIVITEIT van één Workshop dag 2 - € 1.500
--> Keuze workshop:
Koffie pauze - € 250 op dag 1
Sponsoring van lunch op dag 1: € 500
Sponsoring congress bags: € 500 + production costs
Extra Congress bag insert - € 150/ insert
Pen insert Congress bag - € 150
Sponsoring van spreker: gelieve ons te contacteren !!
Andere suggesties ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Gelieve formulier
terug te sturen naar:
Semico NV
Luc Niville
16-18 Korte Meer
B- 9000 Ghent
Buiatrie2020@semico.be
Tel : + 32 (0)9 233 86 60

Alle prijzen zijn excl. 21% VAT

Datum:

Handtekening:
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EXHIBITIE/SPONSORSHIP INFORMATIE: De informatie zal worden weergegeven zoals u deze hier invult. Gelieve hoofdletters te gebruiken. FAX: +32-9-233.85.97

Firma Name:
Adres:
Stad:

Zipcode:

Tel:

Fax:

Email:

PRIMARY CONTACT: Alle communicatie zal gebeuren met deze persoon.

Contact Naam:

Titel:

VAT nummer :

Contact Email:

Advertenties in het Conference Programma Boek
1/4 page black & White A5 - € 300

1/2 page black & White A5 - € 600

1 full page black & White A5 - € 750
1/4 page full color A5 - € 500

1/2 page full color A5 - € 950
1 page full color :

		
Front Inside cover
- € 1.000
Back outside cover

- € 2.000

		
Back Inside cover
- € 1.000
Page Inside 		

- € 1.500

Alle prijzen zijn excl. 21% VAT

Gelieve formulier
terug te sturen naar:
Semico NV
Luc Niville
16-18 Korte Meer
B- 9000 Ghent
Buiatrie2020@semico.be
Tel : + 32 (0)9 233 86 60

Datum:
Handtekening:

Order Form 3
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Join us this year!
BuiatrIE-net:
Where engineering Meets
Veterinary Medicine.... June 4-5, 2020

https://buiatrienet.com
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