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Jubileumeditie van hèt landelijke congres gericht op ontwikkelingen 
en professionalisering in contractmanagement. 

Profileer uw organisatie of presenteer uw pakket.
Vier met ons 10 jaar NCMC, word sponsor!

 

Thema 2019: De succesvolle contractmanager



Tien jaar Nationale Contractmanagement Conferentie: het jubileumjaar brengt 
een editie die niet het vakgebied maar de vakgenoten centraal stelt! Hoe kunnen 
contractmanagers nu nóg betere resultaten behalen?

De invalshoeken van de keynotes, workshops en sessies voor dit thema zijn al die 
aspecten, die bijdragen aan het succes van de contractmanager. Denk aan 
vaardigheden, competenties, specifieke kennis, CM systemen, beleid in de 
organisatie, de meerwaarde van contractmanagers en samenwerkingen met 
andere rollen, zoals leveranciersmanagers, servicemanagers, contracteigenaren, 
enzovoorts.

Dit evenement is een grote inspiratiebron voor vakgenoten. Deelnemers gaan 
naar huis met goede ideeën en de nieuwste ontwikkelingen rondom het 
vakgebied contractmanagement. Dit doen we door ze kennis te laten maken met 
interessante sprekers, praktijkvoorbeelden en nieuwe connecties. 

Maken ze ook kennis met uw organisatie?

De succesvolle contractmanager



Uw profileringsmogelijkheden

Partnership € 1.250,-  

•	 Vermelding met logo op de conferentie 
website;

•	 Eigen stand-achterwand van max. 2,5 
meter breed (U neemt uw eigen 
achterwand mee! Opbouwen voor 08.30 
uur, opruimen na 16.30 uur);

•	 Uitdelen van uw bedrijfsbrochure aan de 
congresdeelnemers;

•	 2 x standbemanning; 
•	 Meer plaatsen (voor uw eigen mensen of 

voor relaties) zijn mogelijk, u betaalt dan 
€ 300,- per ticket (normaal € 499,-).

Additioneel + € 400,-  

Het verzorgen van een presentatie (dit is 
alleen mogelijk in combinatie met een 
partnership).

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.

Andere ideeën over uw zichtbaarheid tijdens 
dit unieke contractmanagement evenement?

 
Wij gaan graag met u in gesprek...



Contactgegevens

Organisatie:
CM Partners BV
Panweg 63
3705 GC Zeist

Contactpersoon:
Monique de Wit
06 - 81 787 029
mdewit@cmpartners.nl

De Nationale Contractmanagement Conferentie wordt mogelijk gemaakt door:


