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COBRAbeurs

COBRAdagen, steeds de volledige focus op
chirurgische gynaecologie, altijd weer een
verrassend wetenschappelijk programma.
Een COBRAvond met inspirerende sprekers
van buiten het vak en de COBRAnacht. Een
greep uit de redenen waarom COBRAdagen
een uniek congres is in Nederland. Niet voor
niks heeft het congres de afgelopen 30 jaar
dan ook een stevige plek verworven onder de
gynaecologische congressen in Nederland.

COBRAdagen is meer dan een congres.
COBRAbeurs bijvoorbeeld heeft vanaf het
begin een belangrijke rol gespeeld tijdens
COBRAdagen. Hier kan de industrie de
nieuwste ontwikkelingen delen met de
chirurgisch geïnteresseerde gynaecologen.
Inmiddels is deze beurs een begrip in
gynaecologisch Nederland. Daarnaast zijn er
COBRAcommerce sessies, een onderdeel dat
zowel door bezoekers als sponsoren hoog
wordt gewaardeerd. In deze sessie is er tijd
voor 3 voordrachten verzorgd door 1 van de
hoofdsponsoren.

Geschiedenis
COBRA staat voor Chirurgische Opleiding en
Bijscholing Randstad Academie. Het was een
samenwerkingsverband tussen de afdelingen
gynaecologie van het toenmalige Academisch
Ziekenhuis Leiden, het Dijkzigt Ziekenhuis
te Rotterdam en het Academisch Ziekenhuis
Utrecht. Maar dat is niet het enige waar
COBRA haar naam aan te danken heeft.
COBRA verwijst ook naar de slang die bekend
staat om haar trefzekerheid: een belangrijke
eigenschap in de chirurgie. Een cobra gaat
alleen op jacht als ze honger heeft. Een wijze
les voor chirurgen die moeten leren wanneer
niet en wel te opereren. Daarnaast is de
slang al eeuwenlang het symbool voor de
geneeskunde. En tot slot is de naam een
verwijzing naar het rebelse CoBrA, de
beroemde richting in de kunst die zich afzette
tegen het esthetiserend academisme.

Wij verheugen ons op succesvolle samenwerking en geslaagde COBRAdagen 2018!
Cor de Kroon & Jurgen Piek

Lex Peters en Baptist Trimbos waren
jarenlang de drijvende kracht achter COBRA
of eigenlijk wáren ze COBRA. Cor de Kroon,
gynaecoloog-oncoloog in het LUMC en Jurgen
Piek, gynaecoloog-oncoloog in het Catharina
ziekenhuis hebben in 2012 de COBRAfakkel
van hen overgenomen.
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Statistieken

Nieuw Thema & nieuwe
programmaopzet

•W
 elkom borrel voorafgaand aan
COBRAvond, woensdag 11 april, in de
registratielounge
• COBRAvond, de woensdagavond van COBRAdagen, blijft een sit-down-dinner met
tussen de gerechten de beroemde spraakmakende lezingen van de veel geroemde
COBRAvond. De COBRAvond is opgenomen
in alle sponsorpakketten.
• Voorafgaand aan de donderdaglunch is er
gelegenheid voor 3 hoofdsponsoren om
sprekers aan te leveren voor COBRAcommerce
(wie het eerst komt, die het eerst maalt).
• De 1e plenaire sessie op vrijdagochtend
wordt weer vervangen door 4 parallelle
sessies. Zo kunnen we nog dieper op de
zaken ingaan. Er zijn parallelle sessies voor
de OK assistenten, de minimaal invasief, de
oncologie en de bekkenbodem mannen en
vrouwen.

Het thema van COBRAdagen 2018 is:
BACK TO THE FUTURE
De inspiratie voor dat thema ontstond omdat
in 2018 COBRAdagen 30 jaar bestaat! Het
moment om terug te kijken maar ook om
vooruit te kijken: wat staat ons de komende
30 jaar te wachten? Maar vooral is het ‘t
ultieme moment om ons te realiseren waar
we zouden zijn als het vroeger anders zou zijn
gegaan: Als de pioniers in de chirurgie anders
gewerkt hadden, was het dan gekomen tot de
hedendaagse laparoscopische (robot)
chirurgie? Samen met onze gasten en onze
sponsoren willen we het goede van het
verleden laten beklijven en willen we naar de
toekomst kijken om de gynaecologische
chirurgie vooruit te helpen en zo de zorg voor
onze patiënten te verbeteren.
Het programma is nog niet helemaal klaar,
maar het thema verzekert wederom dat het
bol zal staan van innovatie, inspiratie en wijze
lessen uit het verleden, heden en voor de
toekomst. Net als op COBRA16 zullen er zowel
plenaire sessies zijn als parallelle sessies voor
meer diepgang en discussie.

Belangrijk: De diners als zodanig, onderdelen
of faciliteiten daarvan kunt/mag u niet
sponsoren. De kosten hiervan worden
uitsluitend betaald uit de bijdragen van de
congresdeelnemers.

Welke nieuwe en vertrouwde features
bieden we onze sponsoren?
•C
 OBRAbeurs, koffiepauzes en lunchpauzes
zijn WEER TERUG in het Atrium
• COBRAbeurs is, zoals vanouds, open van
donderdag 12 april 08:00 uur tot vrijdag 13
april 14:00 uur.
• Dit jaar bieden wij speciaal ontwikkelde
SPONSORPAKKETTEN aan om zoveel
mogelijk tegemoet te komen aan de wensen
van de sponsoren.

Sinds de start van COBRAdagen is
het aantal deelnemers verdubbeld:

Smith & Nephew Nederland C.V.

1998
2014
2016

Vifor Pharma Nederland B.V.

Stöpler Instrumenten & Apparaten B.V.

221 deelnemers
445 deelnemers
467 deelnemers

Welmed B.V.
Zambon Nederland B.V.

Hiervan was in 2016:
30
70
66
8

%
%
%
%

man
vrouw
specialist
aios, operatieassistenten en
overigen vormde de rest

Exposanten COBRAbeurs 2016
in alfabetische volgorde:
Applied Medical Distribution
Europe b.v.

De top 8 in 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8

Amsterdam
Leiden
Den Haag
Rotterdam
Nijmegen
Tilburg
Groningen
Utrecht

AstraZeneca BV
B.Braun Medical
BARD
Bayer B.V.
Benetec Medical Systems
BMA BV
Boston Scientific

Exposanten COBRAbeurs 2014

ERBE Nederland B.V.

in alfabetische volgorde:

Gedeon Richter

Astellas Pharma B.V.

Hologic Netherlands B.V.

Bayer HealthCare
Bard Nederland

Intuitive Surgical

Benetec Medical Systems

Johnson & Johnson Medical BV

BMA B.V. (Mosos)

Kebomed

Bridea Medical bv

Medical Dynamics

ERBE Nederland B.V.

Medtronic

Ethicon (part of the Johnson & Johnson family of companies)

Memidis Pharma

Gedeon Richter Benelux

Merck Sharp & Dohme

Goodlife Fertility

NEXUS Nederland B.V.

Hologic Netherlands B.V.

Roche Nederland B.V.

Medical Dynamics

RP Medical B.V.

Memidis Pharma b.v.

Smith & Nephew Nederland CV

Nordic Pharma

Stöpler Instrumenten & Apparaten B.V.
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Detailkaart COBRAdagen 2018

Locatie

NH Conference Centre Leeuwenhorst
Noordwijkerhout

NH Conference Centre leeuwenhorst
Langelaan 3
2211 XT Noordwijkerhout
Telefoon: +31 252 378 888

Rotonde
• Lezingen
• COBRAvond

LIFT

Atrium
• COBRAbeurs
• Koffie en thee
• Lunchbuffetten

LIFT

R

Rotonde
Hoofdingang
R

Registratie
Garderobe
Bagage
COBRAdagen 2018

Atrium

COBRAdiner
COBRAnacht (feest!)
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COBRAbeurs

Belangrijke data en
deadlines

COBRAbeurs 2018 vindt plaats in het ATRIUM,
waar ook de koffie- en lunchbuffetten zullen
staan.

Sponsorpakketten
Wij bieden de volgende sponsorpakketten aan:

Begin juni 2017

Openingstijden van COBRAbeurs

• Versturen 1e aankondiging
• COBRAwebsite live

Donderdag 12 april van 08:00 – 19:30 uur
Vrijdag 13 april van 08:30 – 14:00 uur

Begin november 2017

Deelname & betaling

• COBRApp 2018 gereed
• Start inschrijving

Indien u belangstelling heeft om deel te
nemen aan de beurs en/of COBRAdagen te
sponsoren, kunt u een contact opnemen met
de congresorganisator Barbara de Jong.
De gegevens vindt u op de laatste bladzijde.
Vervolgens ontvangt u van de
congresorganisator een aanmeldingsformulier
waarin de afspraken tussen u en de Stichting
COBRAdagen worden vastgelegd.
Nadat de Stichting COBRAdagen uw
ondertekende aanmeldingsformulier heeft
ontvangen, krijgt u van de congresorganisatie
een bevestiging van deelname en een factuur.

Januari 2018
• Deadline voor het tekenen van
sponsorcontracten
• Voorlopige toewijzing stand locaties en
sponsoritems

Februari 2018
• Definitieve toewijzing stand locaties en
sponsoritems
• Definitieve plattegrond COBRAbeurs gereed

Maart 2018
• Definitief programma gereed
• COBRA Tips & Tricks app gereed

Annuleringsvoorwaarden
Annulering of vermindering van het aantal m2
tentoonstellingsruimte dient u schriftelijk aan
de congresorganisator door te geven.
Voor annulering gedaan
• vóór 1 december 2017 geldt dat 10% van de
totale kosten wordt doorbelast;
• vanaf 1 december 2017 tot 1 februari 2018
geldt: 50% van de totale kosten wordt
doorbelast;
• vanaf 1 februari 2018 wordt 100% van de
totale kosten doorbelast.

Belangrijk
Als sponsor van COBRAdagen verplicht u zich
om kennis te nemen van de inhoud van de
Code Geneesmiddelen Reclame en andere
geldende wet- en regelgeving. Het bestuur
van de Stichting COBRA zal tijdens de
COBRAdagen er streng op toezien dat de
geldende richtlijnen worden nageleefd en
gerespecteerd.
Voor alle informatie verwijzen wij u naar de
websites van de CGR: www.cgr.nl - het GMH:
www.gmh.nu Het transparantieregister:
www.transparantieregister.nl

SPONSORLEVELS

PLATINA

GOUD

ZILVER

Sponsor

Contributor

€ 19.000,-

€ 12.000,-

€ 8.000,-

€ 5.000,-

€ 3.000,-

18

14

12

8

6

TEGENPRESTATIES
STANDRUIMTE (kale ruimte in m2)
ADVERTENTIE TEKST IN DEFINITIEVE PROGRAMMA
SPREKER voor de COBRAcommerce session
(spreektijd 15 minuten)
NAAMSVERMELDING website, COBRAapp en drukwerk
CORPORATE PROFILE op de website en in het
programmaboekje

100 woorden 75 woorden 50 woorden 25 woorden

UITNODIGING(EN) voor COBRAvond (woensdag 11 april)

6

4

3

2

2

UITNODIGING(EN) voor COBRAnacht

6

4

3

2

2

EXPOSANTENBADGES

6

4

3

2

2

COBRAQuizz
BORREL op de beursvloer

Extra standruimte
Wilt u extra standruimte kopen? Dan is de
meerprijs € 465 per m2 (BTW is niet van toepassing,
COBRAdagen is vrijgesteld van BTW).
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Tot slot
Heeft u na het lezen van deze brochure
belangstelling om met uw bedrijf aanwezig te
zijn op COBRAdagen 2018? Neem dan contact
op met Barbara de Jong. Haar gegevens vindt
u onderaan deze pagina. Zij neemt namens de
organisatie de eerste stappen in de
samenwerking om te komen tot succesvolle
COBRAdagen 2018. Cor de Kroon en
Jurgen Piek denken, afhankelijk van wens en
noodzaak, op de voor- of achtergrond mee.
Op succesvolle COBRAdagen 2018!

COBRAdagen secretariaat & organisatie
Barbara de Jong - NewBrooklyn
0346 – 767 236
info@cobradagen.nl
www.cobradagen.nl
@cobradagen (#COBRA18)
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N206

A4
Noordwijkerhout
NH Conference Centre Leeuwenhorst
Langelaan 3
2211 XT

A44

www.cobradagen.nl
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