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Wat is de Digital Summit Euregio  

→ Voorheen:  IT-Strategie-Kongress

→ Podium voor de innovatieve tehcnologische Euregio

→ Hybride Congres, met als doel:

▪ Kennisuitwisseling en bevorderen van bedrijvigheid, digitalisering en innovatie in de 

Euregio

▪ Verbinden van bedrijven en instellingen in de Euregio en versterken van de 

grensoverschrijdende samenwerking

▪ Versterken van de Euregio, Nord-Westfalen, Münsterland, de Emscher-Lippe-regio 

en Oost Nederland als IT-regio voor de ontwikkeling en werving van IT-personeel

▪ Verbinden van de Old Economy met de New Economy



Partysponsor (online)Partysponsor (offline)Premium Supporter

Sponsor worden

Logo Supporter

Sponsorenpakete

▪ Logo op alle drukwerk van 
DSE202, inclusief de website

▪ 2 vrijkaarten

• Logo op alle drukwerk van 
DSE202, inclusief de website, 
en bij de pauze-
presentaties.

• Profiel op de website (Korte 
beschrijving van het bedrijf, 
contactinformatie en social-
media links) 

• Unieke vermelding op de 
social-media kanalen van 
DSE2022.

• Korte presentatie of 
deelname aan een 
discussieronde

• 4 vrijkaarten
• Mogelijkheid voor een 

Meeting-Point-Table in de 
Foyer

• Logo op alle drukwerk van 
DSE202, inclusief de website, 
en bij de pauze-presentaties.

• Profiel op de website (Korte 
beschrijving van het bedrijf, 
contactinformatie en social-
media links) 

• Afzonderlijke vermelding op de 
social-media kanalen van 
DSE2022.

• Mogelijkheid voor een Dinner-
Speech

• Prominente vermelding van 
het logo in de foyer tijdens de 
avond.

• Mogelijkheid voor een 
Meeting-Point-Table in de 
Foyer

• 5 vrijkaarten
• Speciale zichtbaarheid in de 

After-Movie

Prijs € 1.000
(Gereduceerde prijs voor Nederlandse 
ondernemingen en organisaties) 

• Logo op alle drukwerk van 
DSE202, inclusief de 
website, en bij de pauze-
presentaties.

• Profiel op de website (Korte 
beschrijving van het bedrijf, 
contactinformatie en 
social-media links) 

• Aparte vermelding door de 
presentatoren

• Vooraanstaande 
aanwezigheid op het 
Eventplatform

• 5 vrijkaarten
• Exclusief logo op de 

artikelen in de Goodie-Bag 
voor de 700 online- en 
offline deelnemers

• De verzending van de 
Goodie-Bags wordt door 
DSE2022 verzorgd.

Prijs € 3.500
(Gereduceerde prijs voor Nederlandse ondernemingen en 
organisaties) 

Prijs op anvraag Prijs op aanvraag



Doelgroepen en deelnemers

▪ Directies, CEO‘s, CIO‘s en IT-managers van bedrijven, 

overheden, partijen actief in bevordering van 

werkgelegenheid, innovatie en startups. , 

▪ Tot 700 Offline- und Online-deelnemers



Sprekers die al vastgelegd zijn voor DSE2022
▪ Glenn González, SAP Deutschland

▪ Dr. Julia Freudenberg, CEO Hacker School GmbH

▪ Dr. Markus Richter, Beauftragter der Bundesregierung

für Informationstechnik

▪ Aleksandar Rodic, FIEGE Logistik Stiftung & Co. KG

▪ Melanie Wagenfort, brajuu

▪ Frederik Heller, Demcon

▪ Rainer Sträter, IONOS

▪ Stefanie Senger, Auto Senger

▪ Frank Gäfgen, Stadtwerke Münster

▪ Martin Randelhoff, Mobilität Zukunft
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Contact organisatie-team 

Digital Hub münsterLAND

Karin Jeschar

kj@muensterland.digital

IT-Forum Nord Westfalen

Kai Radstaak

kr@kairom.de

Gemeente Enschede

Wouter Asveld

w.asveld@enschede.nl

IHK Nord Westfalen

Kerstin Weidner

weidner@ihk-nw.de


