Partnerinfo
Het grootste Nederlandse Power BI Evenement.
Daar wil je bij zijn!
De Power BI Gebruikersdag is een snelgroeiend evenement voor gebruikers en specialisten in Power BI en
voor wie zich wil oriënteren op de mogelijkheden van Power BI. Na een eerste editie eind 2016 met ruim 200
bezoekers was de editie van 2018 uitverkocht met bijna 450 bezoekers. Voor de derde Power BI Gebruikersdag
is de capaciteit verhoogd en verwachten we 650 bezoekers. Het gaat één grote Power BI week worden, want in
dezelfde week wordt in de RAI in Amsterdam ook de Power Summit Europe georganiseerd, een internationaal
evenement van de wereldwijde Power BI User Group (PUG). Beide evenementen worden in nauwe
samenwerking tussen de PUG en de Stichting Power BI Gebruikersgroep georganiseerd.
De Power BI Gebruikersdag vindt plaats op zaterdag 30 maart 2019 op een spectaculaire locatie:
Supernova/Mediaplaza in de Jaarbeurs te Utrecht. Centraal in Nederland en perfect te bereiken met openbaar
vervoer en auto. Meer info: https://www.jaarbeurs.nl/supernova.
De dag wordt gevuld met een programma van technische sessies, praktijkcases en nieuwe ontwikkelingen in
en rond Power BI. We hebben deskundige sprekers uit binnen- en buitenland. Na de plenaire sessie zijn er vier
parallelle tracks. Tussen de sessies door zijn ruime pauzes, een lunch en een borrel als afsluiting. Voldoende
gelegenheid om contact te leggen met uw doelgroep.
Doelgroepen
Het Power BI platform ontwikkelt zich razendsnel, en daarmee worden de doelgroep en de onderwerpen
steeds breder. Ook de Power BI Gebruikersdag trekt uiteenlopende doelgroepen:
✓ IT- en BI-professionals
✓ Finance en andere business professionals
✓ Eindgebruikers en management van organisaties die overwegen om Power BI in te zetten.
In 2019 besteden we er extra aandacht aan om meer finance professionals naar het evenement te trekken.
Verleent uw bedrijf diensten, of levert u producten die relevant zijn voor Power BI gebruikers? Of bent u op
zoek naar Power BI specialisten? Wordt dan partner van de Power BI Gebruikersdag en kom in contact met
honderden Power BI enthousiastelingen.
Partnerpakketten
We hebben partnerpakketten samengesteld die u in staat stellen op optimale wijze uw doelgroep te bereiken.
De details staan op de volgende pagina. De pakketten zijn Silver, Gold en Platinum. Nieuw dit jaar is het
laagdrempelige community partnership. Met dit pakket steunt u de Power BI Gebruikersdag en de
gebruikersgroep. De logo’s van community partners worden vermeld op de website en andere uitingen
rondom de Power BI Gebruikersdag.
Maar wellicht heeft u zelf ideeën over hoe u uw bedrijf wilt presenteren. Neem dan gerust contact met ons op.
Wij staan open voor uw wensen en suggesties.
Informatiebijeenkomst
In december is er een informatiebijeenkomst in de Jaarbeurs. Daar kunt u de Supernova/Mediaplaza locatie
bekijken en bespreken wat de mogelijkheden zijn voor een stand en andere details.

Partnerpakketten

Community
€ 500

Silver
€ 2.000

Gold
€ 4.000

Platinum
€ 7.500
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Bedragen zijn exclusief 21% BTW

1.

U krijgt toegangskaarten die u voor medewerkers of relaties kunt gebruiken.

2.

Naast de toegangskaarten krijgt u toegang voor uw standbemanning. Het is niet toegestaan om meer personen
als standbemanning te hebben.

3.

De standruimte voor Silver partners omvat 3 x 4 meter, voor Gold partners 4 x 6 meter en voor Platinum partners
6 x 6 meter. Stands van Platinum partners hebben een prominente plaats in de community-ruimte.

4.

Uw logo wordt vermeld op de website van de Power BI Gebruikersdag en op de openingsslide van alle sessies.

5.

Gold en Platinum partners kunnen een item in de goodiebag aanleveren die aan de bezoekers wordt
meegegeven. Het logo van de Platinum partners wordt op de goodiebag gedrukt.

6.

Gold en Platinum partners kunnen een prijsvraag of verloting houden als extra activiteit op hun stand. Na afloop
van de sessies, aan het einde van de Power BI Gebruikersdag, wordt een centrale prijsuitreiking gefaciliteerd.
Silver partners mogen ook een verloting of prijsvraag houden, maar kunnen niet meedoen aan de centrale
prijsuitreiking.

7.

Gold en Platinum partners van de Power BI Gebruikersdag krijgen 10% korting op sponsoring van de Power
Summit Europe. Wij voorzien u graag van meer informatie.

8.

Platinum partners kunnen een video aanleveren van maximaal 60 seconden, die rond de keynote in de plenaire
zaal wordt vertoond. Hiermee is uw boodschap zichtbaar voor alle bezoekers van de Power BI Gebruikersdag.

9.

Speciaal voor Platinum partners en hun relaties wordt een VIP-lounge ingericht, waar u gedurende de hele dag
met uw relaties in alle rust kunt verblijven. In de VIP-lounge wordt een luxe lunch geserveerd. De VIP-lounge is
alleen toegankelijk voor bezoekers met een speciale toegangskaart zoals bedoeld onder 1.

10. Platinum partners hebben recht op een mailing aan bezoekers van de Power BI Gebruikersdag voorafgaande of
na afloop van het evenement. Deze mailing verloopt via de Power BI Gebruikersgroep en contactgegevens van
bezoekers worden niet aan de partner ter beschikking gesteld.
11. Elk van de break-out zalen wordt vernoemd naar een van de Platinum partners en als zodanig in het programma
vermeld.
12. Platinum partners hebben recht op het invullen van een sessie in het programma, waarbij de inhoud van de sessie
vooraf wordt afgestemd met de organisatie. Het is mogelijk dat sessies worden ingediend en gehouden door
andere partners; deze gaan mee in het normale selectieproces van het evenement.
13. Naast een sessie tijdens de Power BI Gebruikersdag hebben Platinum partners ook recht op een Partner
Showcase sessie tijdens de Power Summit Europe.

Naast de opties in de partnerpakketten zijn er diverse mogelijkheden om u te helpen bij de inrichting van uw
stand. Neem daarvoor contact op met een van de bestuursleden.

Impressie van de vorige editie, 24 maart 2018
Op onze website kunt u een video-impressie zie van de Power BI Gebruikersdag 2018: PBIG dag 2018

Wij denken dat u hiermee een zeer aantrekkelijke mogelijkheid heeft om uw bedrijf te presenteren aan een
grote Power BI doelgroep en hopen van harte dat u partner wordt van de Power BI Gebruikersdag 2019. Met
uw hulp realiseren we graag een spectaculair en inspirerend kennis-evenement.
Namens de Power BI gebruikersgroep,
Henk Vlootman
Michiel Rozema
Edgar Walther
Chris Woolderink

henk@pbig.nl
michiel@pbig.nl
edgar@pbig.nl
chris@pbig.nl

Stichting Power BI Gebruikersgroep
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3554 CS Utrecht
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06-34492516
06-30000606
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E-mail:
Twitter:
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PowerBIGebruikersgroep

De Power BI Gebruikersgroep is onderdeel van de wereldwijde Power BI User Group community.

