Spelregels voor het indienen van presentatievoorstellen
Wij willen als CvI de deelnemers optimaal informeren en enthousiasmeren.
Om dit te bereiken worden alle presentaties zo gestructureerd, dat de
bezoekers van Dé Managementconferentie 2019 op eenduidige wijze een
keuze uit het presentatieaanbod kunnen maken.
• Je wordt verzocht de vragen op het online aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Op
deze manier wordt jouw aanmelding door de programmacommissie beoordeeld* op inhoud,
programmalijn, doel en werkvorm. Indien nodig zullen we met jou opnemen.
• Als je een link plaatst bij “Pitcherlink” naar een “voorproefje” van jouw presentatie (kan een filmpje zijn,
een PPT of een Prezi, of bijvoorbeeld een interview met jou als presentator), is het voorstel
gemakkelijker te beoordelen en maak je méér kans op vroegtijdige goedkeuring.
• Je logt in met je e-mailadres en wachtwoord, pas zo nodig je NAW gegevens aan en kiest voor de “Dé
Managementconferentie …een zee aan mogelijkheden” en de optie Presentatievoorstel(len) indienen.
Sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is 23-11-2018, je kunt inhoudelijk nog wijzigingen
aanbrengen tot 04-02-2019
• Let op: als je bij het invullen van het presentatievoorstel langer dan 20 minuten wacht met verzenden,
wordt de verbinding verbroken en wordt het presentatievoorstel niet verzonden.
• Als jouw presentatievoorstel goed is verzonden, krijg je binnen 48 uur een ontvangstbevestiging per email. Ontvang je deze bevestiging niet, neem dan even telefonisch contact op met het Consortium voor
Innovatie 073 – 7200932 of mail naar ellenelemans@cviweb.nl
• Bij goedkeuring van jouw presentatievoorstel ben je automatisch deelnemer aan “Dé
Managementconfentie …een zee aan mogelijkheden” voor het schappelijke bedrag van € 430,- ( dit is
incl. lunch, diner, koffie en thee en véél netwerkmomenten); excl. hotelovernachting.
• Je kunt bij het indienen van je presentatievoorstel aangeven of je een hotelovernachting wenst en je
krijgt de mogelijkheid direct een kamer te reserveren.

* Beoordelingscriteria:
- voldoet het voorstel aan het ‘voor scholen, door scholen’ concept
- klopt de inhoud van het presentatievoorstel met de mate van interactiviteit?
- een echte ‘best practice’ of ‘lessons learned’ (wat ging goed en wat ging fout) verdient onze voorkeur
- ook een ‘vraagstelling’, innovatieve of creatieve workshop wordt eerder positief gewaardeerd
- krijgen de beoordelaars een ‘voorproefje’, dan maak je meer kans op vroegtijdige goedkeuring

In de weken na het indienen (uiterlijk in januari 2019) ontvang je bericht
of jouw presentatie wordt opgenomen in het programma van
Dé Managementconferentie …een zee aan mogelijkheden op 27 en 28
maart 2018 in Den Haag. Je dient dan zelf de door jou opgegeven
medepresentator(en) te informeren.
Een deel van de door jou ingevulde teksten wordt bij selectie van je
presentatie zonder redactie overgenomen in het digitale
programmaoverzicht van de conferentie.
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