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EARLY BIRD-AANBIEDING 
geldig tot 15 februari 2017
Het DRONGO talenfestival is hét evenement
voor de taalsector; waar u nieuwe contacten
opdoet en waar we elkaar ontmoeten. Het

DRONGO talenfestival 2016
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Sessies: 53
Bezoekers:

Exposanten:

Labs en activiteiten op
het DRONGO talenplein:

77

podium voor iedereen die werkt in de taal
sector of interesse heeft in taal. En meer wil
weten wat taal brengt en welke mogelijk

Wie zijn onze bezoekers?

heden het biedt. Naast een groot en sterk
inhoudelijk programma met sessies van
(inter)nationaal bekende sprekers is er ook

Wetenschapper

29%

Student

Onderwijs en/
of Voor- en
Vroegschoolse
Educatie

16%

24%
Overig

8%

Exposant worden?

Meer weten?

Tolk/vertaler

13%

een informatieve en interactieve beurs.

Wilt u zeker zijn van een mooie plek op de
informatieve en interactieve beurs? Boek dan
zo vroeg mogelijk! Voor de snelle beslissers
bieden we een korting van 15% (geldig tot 15
februari 2017). Hiermee hebt u niet alleen
een financieel voordeel, maar wordt u ook als
eerste vermeld op de website en in andere
uitingen. Waarmee uw investering nóg meer
waard wordt.

10%

Onderwijs Nederlands
als Tweede Taal (NT2)

Onderwijs
Bezoekers uit het onderwijs kwamen
uit de volgende sectoren: WO, HBO,
MBO, VO, PO en Voor- en Vroeg
schoolse educatie.

Leeftijdsopbouw
Tot 30 jaar

Neem contact op met Fleur Verbiest op
085 87 70 166 of via info@drongofestival.nl.

Ouder dan 50 jaar

26%
45%
29%

30-50 jaar

Marketing, communicatie en PR:
Een ervaren team met kennis van de taal
sector en met evenementen doet de marketing,
communicatie en PR van het DRONGO talen
festival. Zij kunnen u bovendien adviseren bij
het ontwikkelen van een goede marketing- en
PR-campagne om uw deelname aan de infor
matieve en interactieve beurs nog succesvoller
te laten verlopen.

Opleidingsniveau

WO

61%

Het DRONGO talenfestival wordt georganiseerd door De Taalstudio i.s.m. met vele partners:
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MBO/overig

HBO

