TeachMeetNL zoekt sponsors
Tijdens de IPON 2009 8 & 9 april wordt voor de tweede keer in Nederland een
TeachMeetNL gehouden. Om daar net zo'n succes van te maken als de eerste
TeachMeetNL
zoeken we sponsoren die ervoor kunnen zorgen dat ook de tweede editie van het
beste leerfeest van Nederland gratis is voor alle deelnemers.
Wat is een TeachMeet?
Een TeachMeet is een informele bijeenkomst voor iedereen die nieuwsgierig is naar
de creatieve en innovatieve praktijk van technologie in het onderwijs.
Iedereen kan deelnemen en zijn ideeën of geweldige ervaringen uit zijn
onderwijspraktijk met anderen delen. Uitgangspunt is: de borrel = de conferentie.
Dat maak een TeachMeet eigenlijk een unconference. De bedoeling is dat het de
leukste professionaleringsbijeenkomst is die je kent.
Op de eerste TeachMeetNL kwamen zo'n 70 deelnemers uit alle geledingen van
(en om) het onderwijs, waaronder een aantal veelgelezen edubloggers.
Wat kun je er allemaal doen?
Je kunt langskomen om rond te hangen, te kijken en een goede borrel te drinken,
om bij te dragen, om te kletsen, om nieuwe mensen te leren kennen
of om een micropresentatie van 7 minuten of een nanopresentatie van 2 minuten te
houden. Ben je niet zo'n public speaker, verzorg dan een speeddate.
Goed idee voor een leuke nieuwe werkvorm? Breng 'm in op de wiki.
Sponsor worden? Dat kan! Graag zelfs!
We zijn niet op zoek naar sponsors voor duizenden euro's. Liever hebben we een
handvol sponsors die voor een overzichtelijk bedrag een stukje van de
kosten op zich nemen. Op die manier kunnen ook kleinere partijen zich wat
makkelijker profileren via een TeachMeet.
Om je een idee te geven: op de TeachMeetNL tijdens NOT 09 varieerden de
sponsorbijdragen van €250 tot €600.
Wat zoeken we precies? Sponsors kunnen kunnen bijdragen aan (een deel van) de
kosten voor
➡
de TeachEat (wat te eten vooraf)
➡
de drankjes
➡
de hapjes
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Ook zoeken we nog prijzen voor de loterij. Het liefst natuurlijk hele grote dure, maar
een klein prijsje mag natuurlijk ook.
De lootjes die we verkopen zijn niet goedkoop, maar de opbrengsten gaan dan ook
naar een goed doel.
Wat krijg je er voor terug als sponsor?
Uiteraard een mooie vermelding op de wiki, maar ook eeuwige roem en
dankbaarheid (in de wereld van onderwijs -en technologie-).
Op de TeachMeet zelf wordt je bewierookt en wordt er flink op je geproost.
Bovendien krijg je de optie om gebruik te maken van een slot van 2 minuten tijdens
de commercial breaks: de plas- en drankhaalpauzes tussen de presentaties en
speeddates door.
Meer info
De TeachMeetNL-wiki: http://teachmeetnl.pbwiki.com/TeachMeetNL09_IPON09
Sponsorinfo: http://teachmeetnl.pbwiki.com/Sponsors-TMNL_IPON09
Om een beeld te krijgen van de praktijk van een TeachMeetNL kun je foto's en
video's van de TeachMeetNL@NOT09 bekijken:
http://teachmeetnl.pbwiki.com/TeachMeetNL-in-beeld
Meer info IPON2009
www.ipononline.nl
Contact over sponsoring kan via Fons van den Berg
Mail: fons@helikon.nl
Telefoon: 030 2888678 of 06 24696585
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