deCongresbalie
Het bureau
deCongresbalie organiseert congressen voor
(belangen)organisaties in de sectoren onderwijs, zorg
en welzijn. Sinds 1997 realiseerde deCongresbalie
bijna 100 congressen en kennisbijeenkomsten voor
beleidsorganisaties en de overheid. Om optimaal te
communiceren via een congres realiseert
deCongresbalie ook parallel informatiemarkten,
poster- en AV-presentaties.

Binnen de gekozen (congres)huisstijl realiseren wij
verder programmaboekjes, congresmappen en andere
grafische zaken.

On line deelnemersregistratie via Cariat
Deelnemers kunnen zich via internet en onze congressoftware Cariat registreren. Met Cariat bieden wij onze
opdrachtgevers alle managementinformatie. Van aantal geregistreerden, stand van betalingen tot workshopdeelname.

Advies en organisatie
deCongresbalie adviseert op welke wijze de boodschap of informatie vooraf en via een congres het
beste gecommuniceerd kan worden. Met als doel:
optimale communicatie naar alle betrokkenen.

Dienstverlening in een oogopslag
Concepting
deCongresbalie denkt mee over de opzet van uw
congresprogramma. Van verrassende vormideeën tot
sprekers en dagvoorzitters. En inmiddels putten wij uit
een bestand van geëngageerde cabaretiers die de
inhoud samenvatten en pakkend verbeelden.

Begroting zonder verrassingen
De inhoud van het congres is aan u. Wij zorgen voor
een optimaal platform. Wij organiseren en faciliteren.
Zodat u tijdens het congres zonder zorgen uw informatie kunt overbrengen. Wij stellen een echt complete
begroting op. Zonder verrassingen achteraf.

De dienstverlening van deCongresbalie
■

Conceptontwikkeling van congressen,
workshops en kennisbijeenkomsten

■

Communicatie- en presentatieadvies

■

Eventsmanagement, van catering tot draaiboek

■

Locatieadvies en planning

■

Ontwikkelen van informatiemarkten en
deelprojecten

■

Sprekers- en deelnemerssecretariaat

■

Facilitaire, personele en logistieke planning

■

Internetregistratie en congressite

■

Administratie en financiële controlling

■

Vormgeving en drukwerk

Alle logistiek - overzichtelijk in een hand
Op basis van het aantal verwachte bezoekers, de
uitstraling en het budget, zoeken wij een geschikte
locatie voor uw evenement. Wij kennen de accommodatiemarkt en cateraars. Wij adviseren en organiseren
ook de juiste inzet van audiovisuele apparatuur.
Van verstaanbaar geluid, sfeervolle belichting tot
heldere PowerPoint presentaties. deCongresbalie is
uw aanspreekpunt voor al die zaken. Overzichtelijk en
efficiënt.

Congressecretariaat - zicht op voortgang
Alle hand-en-spandiensten op secretarieel en administratief vlak nemen wij u uit handen: van het verzenden van de uitnodigingen, de deelnemersregistratie,
het indelen in workshops tot het sturen van de bevestigingen en de facturatie. Uiteraard ligt de algehele
secretariaatsservice bij deCongresbalie. Tussentijdse
rapportages bieden u de gelegenheid om eventueel
tijdig het programma en de aanpak bij te stellen.

Uitnodigingen(beleid) - hoe zorg ik voor opkomst?
Een grote opkomst, dus interesse in uw congres
(onderwerp) hangt samen met een inhoudelijk goed
programma en een wervende uitnodiging. De verpakking dus. Samen met onze vormgevers zorgen wij
voor een uitnodiging binnen uw huisstijl die echt
respons genereert!

