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Gratis traininG voor studenten en andere leerGieriGen

Na het overweldigende succes van vorig jaar organiseert 
Stichting Drupal Nederland ook dit jaar weer de Drupal 
Training Day: een gratis trainingsdag voor studenten uit het 
beroepsonderwijs. Een ideale manier om potentieel 
nieuwe Drupal professionals kennis te laten maken met 
het Drupal CMS.
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Drupal 2015
TrainingDay
Na het overweldigende succes van vorig jaar organiseert 

Stichting Drupal Nederland ook dit jaar weer de Drupal 

Training Day:  een gratis trainingsdag voor studenten  uit heel 

Nederland. Een ideale manier om potentieel nieuwe Drupal 

professionals kennis te laten maken met het Drupal CMS. 

Als sponsor is dit een unieke kans om bij te dragen aan de groep en het succes 

van Drupal en in contact te komen met nieuw Drupal talent. Vorig jaar namen 

er maar liefst 250 studenten en 40 vrijwilligers deel aan het evenement en dit 

jaar verwachten we een nog grotere deelname.

Als Market Leader met Drupal heeft uw organisatie iets te vertellen; wat 

betekent Drupal voor uw business en welke klanten u heeft geholpen met in 

het oog springende oplossingen. Geld verdienen en werken met Drupal is leuk! 

Plenaire zendtijd geeft u het maximale contact met de doelgroep. Alles mag, 

zolang het raakvlak heeft met Drupal, uw business en de (nieuwe) gemeenschap.

Op de volgende pagina vindt u de sponsoring-opties (op basis van first-come-first-serve):
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Sponsorbrochure



Vermelding van uw bedrijfslogo 
op de website (met URL) en 
exposure (slides, drukwerk)

Mogelijkheid voor het plaatsen 
van een vacature op de website 
drupaltrainingday.nldrupaltrainingday.nl

Vermelding van uw bedrijf in 
onze post-event-followup

Plaats voor het verspreiden             
van drukwerk.

Plaats voor een roll-Up banner 
naast het hoofdpodium

5 Minuten plenaire spreektijd         
als Drupal-agency

Market 
Leader

 1.400,-

Sponsor
Innovator

 750,-

Supporter
 250,-

Lunch & ko e  500,00

Vermelding van logo in exposure (website, slides)
Let op: er is slechts één pakket beschikbaar

USB sponsor 
Uw bedrijf levert lege USB sticks van minimaal 2GB 
(met daarop naar wens uw bedrijfslogo).
Let op: er is slechts één pakket beschikbaar

DrupalTrainingDay Sponsorpakketten

Optionele packages (voor bestaande sponsors)

2  Beschikbaar! 4  Beschikbaar! 8  Beschikbaar!
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Lunch & Koffie Sponsor  € 500,-
• Vermelding van uw naam/logo bij de lunch-/koffietafels
• Let op: er is slechts één pakket beschikbaar

USB sponsor
• Uw bedrijf levert lege USB sticks van minimaal 2GB                                
   (met daarop naar wens uw bedrijfslogo).
• Let op: er is slechts één pakket beschikbaar

Drupal Training Day Sponsorpakketten
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Aanmelding als Sponsor 
voor Drupal Training Day 2015
Als sponsor van Drupal Training Day verzoeken wij u vriendelijk dit formulier in te vullen 
en ondertekend mee te uploaden met uw inschrijving op: http://drupaltrainingday.nl/sponsor 
of te mailen aan sponsor@drupaltrainingday.nl 

Hierbij wil                                                                                                           (naam organisatie)
kenbaar maken Drupal Training Day te willen sponsoren.

Wij sponsoren op de volgende manier
[ ] Market Leader € 1.400,-
[ ] Sponsor Innovator € 750,-
[ ] Supporter € 250,-

Optioneel
[ ] Lunch & Koffie Sponsor € 500,-
[ ] USB Sponsor

                                                                                                                                  
[Handtekening]

Naam:  

E-mail:  

Functie:  

Bedrijfsnaam volledig:  

Datum:   

[ruimte voor extra opmerkingen]
           
           
           
           

Mail het bedrijfslogo (voor gebruik op de website en eventuele aanvullende uitingen) in .svg- of 
.eps-formaat aan sponsor@drupaltrainingday.nl. 
Afmeting MarketLeader- en Innovator-logo’s: 940 x 225 pixels.
Afmeting Supporter-logo: 184 x 84 pixels.



Workshop begeleiders gezocht
We zoeken ook ervaren Drupal-professionals die één of meerdere workshops 

willen begeleiden. We willen hierbij zoveel mogelijk aandacht kunnen geven aan het 
uitwerken van praktische workshops voor studenten en aspirant Drupal-professionals. 

Een stuk voorbereiding en actieve begeleiding op de dag is dus gewenst. Als u 
mensen heeft in uw bedrijf die dit zouden kunnen en willen, dan horen wij dit graag 

via info@drupaltrainingday.nl. 

Aanmelden kan ook via drupaltrainingday.nl/aanmelden-als-vrijwilliger/register. 

http://drupaltrainingday.nl/aanmelden-als-vrijwilliger/register

