Prix Galien Pharmaceutical Award Nederland 2019
SPONSORPAKKET
Prix Galien: Innovatief, betekenisvol en baanbrekend
De Prix Galien bestaat uit 3 prijzen:
 Prix Galien Pharmaceutical Award, die wordt toegekend aan het meest innovatieve en/of
betekenisvolle geneesmiddel dat het voorgaande jaar is geïntroduceerd
 Prix Galien Research Award, die bestemd is voor een jonge wetenschapper of groep
wetenschappers die baanbrekend werk heeft verricht.
 Prix Galien MedTech Award, die in 2018 voor de eerste keer is uitgereikt en innovaties op het
terrein van medische apparatuur, diagnostica, eHealth-oplossingen, robotics, domotica,
wearables/draagbare technologie, remote monitoring, telemedicine, serious gaming, simulatie,
big data, digitalisering in de zorg, virtual & augmented reality en ATMP (Advanced Therapy
Medicinal Products) beloont.
26e uitreiking Prix Galien in Nederland
In 2018 bestond de Prix Galien 25 jaar reden om de uitreiking een extra feestelijk tintje te geven. De
nieuwe opzet waarin een inhoudelijk programma gecombineerd wordt met een feestelijke uitreiking
op een aansprekende locatie inclusief een diner, heeft tot enthousiaste reacties geleid. Reden om
ook de volgende jaren de uitreikingsceremonie op eenzelfde manier te houden.
Hiermee sluit de Nederlandse Prix Galien niet allen qua naamgeving, maar dus ook qua allure en
uitstraling naadloos aan met het buitenland. De Prix Galien wordt in 17 landen uitgereikt.
Programma 2019, globale opzet
17.00
Ontvangst, borrel en voorgerecht
18.00
Welkom,
18.15
Spreker 1
18.45
Korte video’s ter introductie genomineerden Research Award en uitreiking Research Award
2019 aan winnaar
19.10
Hoofdgerecht
19.40
Spreker 2
20.10
Korte video’s ter introductie kandidaten MedTech Award, bekendmaking genomineerden
en uitreiking MedTech Award 2019 aan winnaar
20.35
Nagerecht
21.00
Korte video’s ter introductie kandidaten Pharmaceutical Award, bekendmaking
genomineerden en uitreiking Pharmaceutical Award 2019 aan winnaar
21.25
Afsluiting
21.30
Borrel
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De praktische punten op een rijtje
- 100-150 gasten
- Gasten zijn werkzaam in gezondheidszorg, onderzoek of farmaceutische industrie
- Toegang alleen op uitnodiging
-

Locatie waarbij diner en presentaties worden gecombineerd

Mediabereik
Prix Galien wordt breed onder de aandacht van het publiek gebracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van meerdere kanalen:
 Website: www.prixgalien.nl
 Prix Galien Magazine: speciale uitgave ter aankondiging van alle kandidaten of genomineerden
(Prix Galien Research Award)
 Aandacht d.m.v. advertenties in een breed aantal tijdschriften
 Samenvattende video van de uitreiking en foto’s verspreidt via diverse kanalen o.a.
www.prixgaline.nl; verspreiding via website en e-mail
 Persoonlijke uitnodigingen en mailings
Sponsorpakket Prix Galien Pharmaceutical Award 2019:
 Inschrijving voor de prijs
 1 Pagina in magazine Prix Galien dat via verschillende media wordt verspreid
 1 Pagina op de website van Prix Galien (www.prixgalien.nl)
 Tweemaal vermelding in advertentie (1/1 pagina) met alle kandidaten in meerdere bladen
 E-mailing met alle kandidaten naar primaire doelgroep
 4 Gasten aanwezig tijdens de avond zelf (inclusief diner)
 Vermelding in videosamenvatting achteraf
Pakketprijs: € 9.500 excl. BTW
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