
Florence Nightingale Fair
Internationale dag van de verpleging 

12 mei & 13 mei 2020



FNF 2020
2 volle dagen voor en 
door de zorg-professionals
12 mei 2020 – dé Internationale dag van de verpleging –  en 
aansluitend 13 mei vindt de grootste inhoudelijke verpleegkundige 
beurs, Florence Nightingale Fair plaats. 

De Florence Nightingale Fair wordt speciaal georganiseerd voor de 
zorgprofessional. De fair biedt naast geaccrediteerde content in de 
vorm van workshops en masterclasses ook een interactieve beursvloer. 
Hier kunnen alle zorgprofessionals terecht voor relevante diensten en 
de nieuwe producten.  

De organisatie van de Nightingale Fair is in handen van 
Verpleegkundigecongressen.nl; een domein en initiatief van het 
Nederlands Congres Bureau dat in het leven is geroepen om 
verpleegkundige en verzorgende een kennisplatform te bieden.

Gegarandeerd 3750+ zorgprofessionals aanwezig



Florence Nightingale
Hét symbool van de verpleging

De jonge Florence had, als intelligente en goed opgeleide 
dochter van zeer welgestelde Engelsen, alle troeven in 
handen voor succes in de betere kringen.  
Als tiener hoorde ze echter de "stem van God" en vanaf dat 
moment wist ze dat ze een ander bestaan wenste te leiden 
dan dat van de rijken. 

Ze wilde namelijk het lot van de armen, zieken en gewonden 
verbeteren en had daarbij veel aandacht voor de  
basisvoorwaarden die horen bij verpleging: Toewijding, 
hygiëne, eten, drinken en een schoon bed.  

Florence Nightingale wordt ook wel beschouwd als de 
grondlegster van de moderne verpleegkunde en wordt 
daarom overal ter wereld gezien als hét symbool van de 
verpleging.



FNF 2020, award
Een hart voor zorg en 
waardering is nodig in de zorg
Florence Nightingale streefde altijd naar erkenning en 
waardering want juist dit is zo belangrijk in het vak van 
verpleegkunde.  

Gelukkig is die erkenning en waardering er vanuit de collegiale 
sfeer en vanuit de cliënten, verpleegkundige en verzorgende 
altijd. Een hart voor zorg én waardering is de brandstof die 
ervoor zorgt dat veel professionals in de verpleging & verzorging 
dagelijks gemotiveerd en energiek aan hun werkdag beginnen. 
 
Om deze redenen organiseren wij de ‘Hart voor Zorg Award’ – 
dé verkiezing tot verpleegkundige & verzorgende van het jaar. 

5000+ nominaties via hartvoorzorg.nl

Naamgever Award € 39.000,-



FNF 2020, de Basiliek
Bereikbaarheid, voldoende ruimte en 
goede catering zijn gewoon erg 
belangrijk in een locatie!

Door de centrale ligging in het midden van het land, is de 
fair makkelijk te bezoeken door mensen van binnen en 
buiten de regio. en daarbuiten  
De Basiliek ligt direct naast de A12, op twee minuten rijden 
van de afrit Veenendaal.  

De locatie heeft een eigen parkeergarage en diverse andere 
parkeerfaciliteiten, waardoor we ruim 800 parkeerplaatsen 
voor u beschikbaar hebben. Station Veenendaal-De Klomp 
bevindt zich op loopafstand, dus ook met het OV is de 
locatie makkelijk te bereiken.

Gegarandeerd 3750+ zorgprofessionals aanwezig





FNF 2020, de Fair
Bereikbaarheid, voldoende ruimte en 
goede catering zijn gewoon erg 
belangrijk in een locatie!

FNF 2020 
12 & 13 mei 2020 – dé Internationale dag van de verpleging – vindt de grote 
Florence Nightingale Fair plaats. 

D e o r g a n i s a t i e v a n d e N i g h t i n g a l e F a i r i s i n h a n d e n v a n 
Verpleegkundigecongressen.nl; een domein en initiatief van het Nederlands Congres 
Bureau dat in het leven is geroepen om verpleegkundige en verzorgende een 
kennisplatform te bieden. 

Kom in contact met de doelgroep 
De Florence Nightingale Fair geeft u de kans om bij een grote groep verpleegkundige 
uw dienst en/of product onder de aandacht te brengen. Als partner van de fair bent 
u in de de gelegenheid direct contact te maken met uw doelgroep bij uw stand of 
tijdens de workshops. U kunt uiteraard ook tijdens het programma van de fair zelf 
deelnemen en uw kennis inzetten om de interactie met de doelgroep te verbreden.

Gegarandeerd 3750+ zorgprofessionals aanwezig

360 graden beursvloer  
Deelnemers ontvangen op beide dagen van de fair alle informatie over 
actuele thema’s en achtergronden over ontwikkelingen binnen de branche. Op 
de beursvloer kunnen deelnemers kennis vergaren over nieuwe producten, 
innovaties of dienstverlening van de diverse partners. Als partner van de fair 
bent u onderdeel van beide dagen en de beleving van de deelnemers. 

FNF is laagdrempelig en hoog in kwaliteit 
D e o r g a n i s a t i e v a n d e N i g h t i n g a l e F a i r i s i n h a n d e n v a n 
Verpleegkundigecongressen.nl; een domein en initiatief van het NCB dat in 
het leven is geroepen om verpleegkundige en verzorgende een 
kennisplatform te bieden. Door het gebruik te maken van hoogwaardige 
content en materialen in de productie plus een laagdrempelig prijspeil voor 
deelname garanderen wij een fantastisch beleving voor partner en bezoeker. 

Meer dan 40 workshops en masterclasses per dag

Interactieve beursvloer



FNF 2020, standruimtes
Bereikbaarheid, voldoende ruimte en 
goede catering zijn gewoon erg 
belangrijk!

Grootte                Type                                    Standbemanning          Tarief 
3 m2                    Kraamstand (non-profit)      2 pers                     � 695 
4 m2                    Tussenstand                        2 pers                     � 1.295 
8 m2                    Premiumstand                     2 pers                     � 2.895 
8 m2                    Premiumstand entree          4 pers                     � 3.395 
16 m2                  Eilandstand/sponsor            6 pers             op aanvraag 

*Alle stands zijn inclusief: 
• Uniforme hoogwaardige standbouw, elektriciteit 
• Presentatie tafel, stoelen, wifi 
• Uitgebreide lunch inclusief koffie, thee, fris de gehele dag 

Extra standbemanning? Toegangsbadge voor 2 dagen � 79,95,- (max. 4 extra personen per stand) 

Gegarandeerd 3750+ zorgprofessionals aanwezig



FNF 2020, extra mogelijkheden 
Bereikbaarheid, voldoende ruimte en 
goede catering zijn gewoon erg 
belangrijk!

Gegarandeerd 3750+ zorgprofessionals aanwezig

https://vimeo.com/300778806
https://vimeo.com/300778806
https://vimeo.com/300778806
https://vimeo.com/300778806
https://vimeo.com/300778806
https://vimeo.com/300778806


FNF 2020, Plattegrond 

2. 2e verdieping (Forum)

1. 1e verdieping (vide)

0. Begane grond (entree & grote zaal)



Een sterke titel met een hoog bereik onder zorgprofessionals, 
dat is de Florence Nightingale Fair.  

Het open karakter van deze beurs biedt interessante 
mogelijkheden voor partners om in contact te komen met een 
grote groep zorgprofessionals, product presentaties aan te 
bieden én te werken aan de naamsbekendheid van uw bedrijf. 

Op basis van uw bedrijfsdoelstellingen bepalen we in overleg 
welke samenwerking het beste bij u past.  
 
Elke partner van de fair krijgt een vast aanspreekpunt die alle 
belangen behartigt voor een succesvolle samenwerking. 

Bij interesse bekijk ik graag samen met u de mogelijkheden om 
samen te werken.

Calvin Kreuger 
(zakelijke 

samenwerkingen NCB)

calvin@nederlandscongresbureau.nl

+31 (0) 6 31 59 63 59

www.linkedin.com/in/calvinkreuger

FNF 2020, Contact

http://www.linkedin.com/in/calvinkreuger

