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 innen het veld van paardencoaching en equitherapie
B
bestaan veel verschillende stromingen, visies,
werkwijzen, … met elk hun eigen kracht. Deze
verschillende kleuren maken ons veld rijk en
interessant. Omdat we daar sterk in geloven, zetten we
in op een gevarieerd en kwaliteitsvol programma. Door
het organiseren van dit congres willen we inzetten op
groei, inspiratie en verbinding in het werkveld.

Om het vakgebied van paardencoaches en
equitherapeuten te ondersteunen in de verdere
ontwikkeling en collega's te inspireren en te
verbinden organiseert Beter Met Paarden (vzw)
op zaterdag 2 juli 2022 een congres voor
equitherapeuten en paardencoaches op een
unieke locatie in Merksplas, België.

De locatie:
De Open Schuren in Merksplas,
genomineerd als Werelderfgoed.
Drie grote, authentiek gerenoveerde hooischuren
& één grote workshopruimte binnen.

H E T PAARDE N C O A C H C O N G R E S
We bieden verschillende lezingen en workshops
aan, speciaal voor paardencoaches en
equitherapeuten. Een plek waar we elkaar kunnen
ontmoeten en waar fijne connecties kunnen
ontstaan.
Een warm welkom voor iedereen, van starter tot
expert. Een dag vol verbinding, inspiratie en groei.

EEN DAG WAAR IEDEREEN GEGARANDEERD
NAAR HUIS GAAT MET IETS
WAARDEVOLS.
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W OR KS HOPS & LEZ I N G EN

S T A NDS & KRA A M P J E S

Het programma is bijna volledig. We
organiseren 4 rondes met telkens 3
verschillende lezingen en workshops. Op
de manier kan elke deelnemer zijn eigen
perfecte programma samenstellen. De
thema's focussen zich op: jij als
coach/therapeut, je paard als partner &
jouw cliënten.

Er is plek voor diverse stands. Het
aanbod zal divers zijn en bestaan uit:
vakopleiders, ondernemers die losse
cursussen aanbieden, maar ook stands
van dienstenaanbieders en producten
zoals coaching-kaartensets, boeken en
ander paardenmateriaal.

F OODT R U C KS

NETWERKEN & VERBINDEN

Er zijn diverse foodtrucks aanwezig
waar je je lunch en tussendoortjes kunt
bestellen. Aangezien ieder zijn eigen
smaak en dieet heeft, kan iedereen zelf
bepalen waar hij of zij zin in heeft.

In het programma is voldoende ruimte
om elkaar te leren kennen en te delen.
We verwerken ook enkele fijne
activiteiten en momenten in het
programma om dit extra te stimuleren.

Hoe de dag eruit ziet

Om dit te kunnen
verwezenlijken richten we
ons naar jou als
ondernemer.
We zoeken ondernemers
die een stand willen op ons
congres en zo hun bedrijf
in de kijker willen zetten.

WAAROM IS DIT WAARDEVOL VOOR JOU ALS ONDERNEMER?
100% DE DOELGROEP VAN JULLIE
ONDERNEMING

INVESTERING AL TERUGVERDIEND BIJ ENKELE
AANMELDINGEN

De deelnemers die aanwezig zijn op het
congres, zijn startende of meer ervaren
paardencoaches en -therapeuten. Een groep
die graag zijn kennis up to date houdt en erg
leergierig is. De perfecte niche doelgroep voor
jouw bedrijf!

Gemiddeld kost een cursus al snel €500. Dat betekent dat je het
bedrag al ruim terugverdiend hebt bij slechts 1 nieuwe
aanmelding!

BEKENDHEID VOOR DE LANGE
TERMIJN
Equitherapeuten en paardencoaches volgen
vaak meerdere bijscholingen en verdiepingscursussen. Als ze jou tijdens het congres leren
kennen, kan het zijn dat ze meteen of juist later
een cursus bij jou komen volgen.

MARKETING
Wij nemen jouw bedrijf mee op in onze marketing. Hierdoor krijg
je zowel extra visibiliteit op de congresdag zelf, alsook reeds op
voorhand! Op de dag zelf ligt er ook een kans om zelf een
interessante actie uit te denken voor de bezoekers om zo extra
klantgegevens te verzamelen, waardoor je ze na afloop nog eens
kunt benaderen met jouw aanbod.

OOK ALS SPREKER OF WORKSHOPGEVER OP
HET CONGRES?
Standhouders die graag willen bijdragen met een lezing of
workshop, kunnen zich hiervoor kandidaat stellen. Jouw voorstel
wordt geselecteerd op basis van relevantie, variatie van de
onderwerpen in het programma en de beschikbaarheid. Hier zijn
geen bijkomende kosten aan verbonden.
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De plaatsen zijn beperkt!
Wil jij ook met jouw bedrijf op het congres
staan met een stand?
Schrijf je dan meteen in door hier te klikken.
Of surf naar deze link:
https://forms.gle/zTG6R74tkpKHapW68

EEN F A N T A S TI S CHE DA G OP
EEN F A N T A S TI S CHE LOCA TI E
Een dag vol gelijkgezinden, fijne collega's,
sympathieke mede-ondernemers, ... En dit
op een prachtige locatie, in een uniek en
groen kader met authentiek gerenoveerde
hooischuren. Hier kan jouw bedrijf stralen.

E E N STAND OF K R A A M P JE
Je krijgt een standplaats voor je bedrijf op
het congres. Wij voorzien voor jou een
kraam. Je mag deze stand zelf inrichten.
We raden aan om een leuke
marketingactie te bedenken die mensen
naar de stand trekt.

Wat je krijgt
V ER MELDI N G I N DE
MA R KETI N G
We vermelden je in ons
congresprogramma via onze website,
nieuwsbrief en sociale media. Dat
betekent dat de deelnemers jouw bedrijf al
voor de congresdag voorbij zien komen.

2 KRAAMHOUDERTICKETS
Je krijgt 2 kraamhoudertickets voor jou en
je collega. Hiermee heb je toegang tot alle
standjes, maar kan je niét deelnemen aan
de lezingen en workshops. Wil je dit graag
wél? Dan kan je jouw kraamticket
omboeken naar een deelnemersticket
door een toeslag te betalen van €75-€95.

GRO TE KRAAM

KL EI NE KRAAM

VOOR CURSUSGEVERS &
ONDERNEMERS DIE EEN LEZING
WILLEN GEVEN

VOOR DIENSTVERLENERS DIE

EEN KRAAM VAN 2 METER LANG

KLEINERE KRAAM

VERMELDING IN DE MARKETING

VERMELDING IN DE MARKETING

TWEE KRAAMHOUDERTICKETS

TWEE KRAAMHOUDERTICKETS

€395

€75

(BTW VRIJGESTELD)

1-OP-1 WERKEN,
WEBSHOPEIGENAREN &
PRODUCTVERKOOP

(BTW VRIJGESTELD)

Je krijgt 2 kraamhoudertickets voor jou en je collega. Hiermee heb je toegang tot alle standjes, maar kan je niét
deelnemen aan de lezingen en workshops. Wil je dit graag wél? Dan kan je jouw kraamticket omboeken naar een
deelnemersticket door een toeslag te betalen van €75 (bij een grote kraam) of €95 (bij een kleine kraam).
HET TARIEF IS VRIJGESTELD VAN BTW

INTERESSE?
Vul het formulier in, en dan nemen we
snel contact met je op. Wil je graag eerst
nog even afstemmen, dan kan dat
natuurlijk ook.
Surf naar het online formulier:
https://forms.gle/zTG6R74tkpKHapW68

WIL JIJ EEN LEZING GEVEN?
Je kan je opgeven als kandidaat voor
een sprekersslot. We stellen een aantal
slots beschikbaar voor onze
standhouders. Om deze in te vullen
kijken we naar de opgegeven
onderwerpen en stellen zo een boeiend
en gevarieerd programma samen.
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NOG LEUK OM TE WETEN....
WE ORGANISEREN DIT CONGRES VRIJWILLIG
We zijn met een klein team, en investeren wekelijks veel tijd om dit congres te kunnen realiseren.
We geloven namelijk dat ons vak nog veel meer kan groeien en willen met het congres een bijdrage
leveren aan het verhogen van de kwaliteit en verbinding in ons vak.

WE HEBBEN AL 155 TICKETS VERKOCHT
We verkochten deze tickets in verschillende ticketwaves die telkens in een mum van tijd uitverkocht
werden. Op dit moment hebben we dus al 155 tickets verkocht! Het enthousiasme is erg groot en
we verwachten dan ook uit te verkopen aan 200 deelnemers.

WE VERWACHTEN 200 PAARDENCOACHES EN -THERAPEUTEN TE
ONTVANGEN
We verwachten op 2 juli 2022 rond de 200 deelnemers te mogen verwelkomen op het congres. Dat
is in ieder geval onze droom en daar gaan we hard ons best voor doen!

KWALITEIT & VERSCHILLENDE STROMINGEN
Ons doel is om mensen van nieuwe invalshoeken te laten "proeven" tijdens het congres. We
respecteren daarin alle verschillende stromingen. Het is boeiend om niet enkel je kennis te
verdiepen, maar ook net je kader te kunnen verruimen.

DE ZOMER ZIET ER ROOSKLEURIG UIT QUA MAATREGELEN
Het vorige paardencoachcongres werd helaas afgelast door corona. Momenteel gelden er nog
amper beperkingen en ziet het er ook naar uit dat we het congres probleemloos kunnen laten
doorgaan. Mocht dat toch nog veranderen, organiseren wij een passend alternatief.

Volg ons ook via...

FACEBOOK

INSTAGRAM

WEBSITE

www.facebook.com/paarden
coachcongres2022

https://instagram.com/paard
encoachcongres

www.betermetpaarden.com

Boek hier jouw stand...

