
Save the date!
Het grootste talenfestival van Nederland viert in 2016 zijn vijfjarig jubileum! Het 
DRONGO talenfestival trekt jaarlijks duizenden bezoekers met een informatiemarkt 
en een internationaal inhoudelijk programma. De 2500 geregistreerde bezoekers in 
2015 waren taalprofessionals, beslissers van bedrijven en overheden en een 
algemeen publiek van taalliefhebbers. Een maand voor het festival verschijnt een 
tweetalig E-magazine met achtergrondartikelen.     

Zet uw organisatie in de schijnwerpers door deel te nemen aan dit evenement. De 
informatiemarkt biedt ruimte in vijf domeinen: Cultuur, Onderwijs, Zakelijke markt, 
Wetenschap en Kinderprogramma. Prijzen vanaf €110 per m², minimaal 9m² per 
reservering.

Vroeg-boek aanbod 
Reserveer uw stand voor het DRONGO talenfestival 2016 uiterlijk 15 februari 2016 
en profiteer van 15% Early Bird korting. 

JUBILEUM KORTING 
Was u deelnemend exposant tijdens een eerdere editie van het DRONGO talenfestival? 
Dan hebben we speciaal voor u een vroeg-boek DRONGO JUBILEUM korting van 20%!
Geldig t/m 15 februari 2016. 

Waarom exposeren? 
ü Boost uw verkoop & bereik nieuwe klanten

ü Genereer meer naamsbekendheid 

ü Ontmoet nieuwe studenten voor uw cursusaanbod

ü Werf de beste taalprofessionals voor uw openstaande  
 vacatures

Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Maak uw reservering via: info@drongofestival.nl
Voor meer informatie kunt u ons ook telefonisch bereiken via: 020-5285077

5e DRONGO TALENFESTIVAL
vrijdag 30 september 
en zaterdag 1 oktober 2016
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Dagelijks social media posts 
van en met partners 

Nieuwsbrieven: 

40.000
Abonnees

Flyers: 
60.000
(o.a. via inserts in vakbladen)

Buitenreclame: 

200.000 
Views

Bezoekers van de geheel 
tweetalige website:

80.000 
Publiciteit in landelijke en regionale dagbladen (De Telegraaf, AD Utrechts 
Nieuwsblad), vakbladen, expatmagazines, tijdschriften, landelijke en regionale 
tv & radio (o.a. Radio 1/Taalstaat, NPO/FunX), online blogs (uitgaan, vakblogs 
als Kennislink & Oudersonline).
Een video-verslag van het DRONGO talenfestival 2015 is beschikbaar via: 

www.drongofestival.nl

 ‘Spoedcursussen Chinees of Papiaments, 
de nieuwste taalwetenschappelijke 

inzichten, innovatieve technische snufjes, 
wervelende talkshows en spetterende 

optredens van wereldsterren: het DRONGO 
talenfestival heeft het allemaal!’ 

Kennislink

‘Leuk, vrolijk en veelzijdig 
evenement, professioneel 

georganiseerd’ 
Alva van Beek, Babel 

Taalcursussen en 
Communicatietrainingen. 

 ‘Goede netwerk contacten, met 
name m.b.t. meertaligheid en 

onderwijs in NT2’ 
Marjan Bruins, Koninklijke Auris Groep

‘De informatiemarkt geeft nieuwe ideeën, 
inspiratie en contacten, fantastisch!’ 

bezoeker 

2015

32% is 
student

80% van 
de exposanten was 
tevreden tot zeer

 tevreden. 


