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AMC Congresorganisatie
uw professionele partner

Wie zijn wij?

AMC Congresorganisatie is het organisatiebureau van het Academisch Medisch
Centrum (AMC), waar het ook gevestigd is. Met een team van 10 enthousiaste
professionals werken wij dagelijks aan het tot stand komen van succesvolle
medische bijeenkomsten. Het bureau organiseert nationale en internationale
congressen en symposia, van groot tot klein en in binnen- en buitenland.
Waar ú zorgt voor een spraakmakende inhoudelijke invulling van uw
bijeenkomst, zorgen wij voor een inspirerende aankleding en realisatie.

Partner & adviseur

AMC Congresorganisatie neemt u alle logistieke werkzaamheden uit handen
en staat u bij als partner en adviseur gedurende het gehele organisatietraject
om het gewenste resultaat te behalen. Opdrachtgevers zijn enthousiast over de
persoonlijke relatie met projectmanagers en hun toewijding en efficiëntie.

Wat doen wij voor u?

Dankzij onze jarenlange ervaring in het organiseren van uiteenlopende bijeenkomsten hebben we alle vormen van deskundigheid in huis, die van belang zijn
voor een succesvol evenement, internationaal congres of nationaal symposium.
AMC Congresorganisatie ondersteunt opdrachtgevers bij het
gehele organisatie traject of bij specifieke onderdelen:
Ô opstellen begroting, voorfinanciering en budgetbeheer;
Ô locatie-suggesties voor uw bijeenkomst;
Ô hotelreserveringen;
Ô adviezen over en prijsafspraken met toeleveranciers;
Ô projectmanagement;
Ô planning en promotie;
Ô (digitale) uitnodigingen en mailingen;
Ô drukwerk en communicatie;
Ô online deelnemersregistratie en betalingsafhandeling
(incl. betaling via kostenplaats);
Ô online abstract handling en reviewing;
Ô sociaal programma, entertainment;
Ô aanvragen en afhandelen accreditatie;
Ô contacten met sponsors en standhouders;
Ô draaiboek en on-site management.

Aantrekkelijke tarieven

Als interne organisatie kunnen wij onze diensten zonder winstoogmerk
aanbieden aan andere AMC-afdelingen. Ook hoeven deze afdelingen over de
tarieven geen 21% BTW te betalen. Dat maakt ons een interessante partner,
want u krijgt tegen concurrerende tarieven professionele ondersteuning,
die de vergelijking met externe congresbureaus kan doorstaan. Daarnaast
kunnen wij voor interne opdrachtgevers alle kosten van hun project volledig
voorfinancieren. Niet alleen de rekeningen van toeleveranciers, zoals de drukker,
de cateraar of de locatieverhuurder, maar ook de kosten van AMC Congresorganisatie zelf. Na afloop ontvangt u één eindafrekening voor het totale project.
Uiteraard zullen wij via ons uitgebreide netwerk voor u de beste prijs bedingen.

Succesfactoren

Ô Tientallen jaren ervaring met projecten
in het AMC én daarbuiten;
Ô Deskundige medewerkers met jarenlange
congres-ervaring
Ô Aantrekkelijke tariefstelling; zonder winstoogmerk
Ô Geen BTW over diensten voor AMC-opdrachtgevers
Ô Voorfinanciering

Referenties

AMC Congresorganisatie is diep
geworteld in het AMC. Veel van uw
collega’s doen een beroep op onze
dienstverlening of hebben ons in
het recente verleden een opdracht
verstrekt. Vraag naar hun oordeel om
ons op waarde te kunnen schatten.
Op uw verzoek verstrekken wij u
graag een lijst met georganiseerde en
ondersteunde congressen.

