Sponsorovereenkomst
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij presenteren we de sponsormogelijkheden voor MKB Valleiregio.
Wij vragen u hieronder uw keuze aan te kruisen en het formulier ondertekend
op te sturen naar het secretariaat. (Zie adres op www.mkbvalleiregio.nl)
Sponsormogelijkheden:

Persoonlijk lidmaatschap
Netwerken zoals het bedoeld is: persoonlijk, actief en direct.
U kunt zelf al onze maandelijkse bijeenkomsten bijwonen.
U ontvangt een persoonlijke pagina op de website
www.mkbvalleiregio.nl
Bijdrage: € 225,



Bronssponsor
Persoonlijk lidmaatschap aangevuld met:
U kunt al onze maandelijkse bijeenkomsten bijwonen met maximaal 2
personen.
 Uw logo als roterende banner op de website www.mkbvalleiregio.nl
 Tot slot kunt u 1 x per jaar een redactioneel artikel (desgewenst met
foto) in onze digitale nieuwsbrief laten plaatsen.
Bijdrage: € 590,


Zilversponsor
Bronssponsor pakket aangevuld met:
U krijgt de gelegenheid om tijdens één van onze maandelijkse
bijeenkomsten een presentatie over uw activiteiten te verzorgen. We
waarderen het zeer als daaraan een actie verbonden is, die voor
ondernemers interessant is. (Exclusief locatie en catering.)
 Uw bedrijfsnaam wordt genoemd in alle correspondentie
Bijdrage: € 1.250,


Goudsponsor
Zilversponsor pakket aangevuld met:
Uw logo wordt minimaal 2 x per jaar vermeld bij een advertentie in de
regionale kranten.
 Mogelijkheid om een reclamebanier te plaatsen op netwerkavonden.
(Behalve bij bedrijfsbezoeken op locatie)
 U kunt uw bedrijfsnaam exclusief verbinden aan een van de activiteiten
zoals bijvoorbeeld: Rabobank Pitch en Putt, Philips Golf, Media
Solutions Zeildag, … BBQ, etc.
 Dit toppakket geeft u tot slot exclusiviteit. Wij zullen geen andere
Goudsponsoren uit uw branche toelaten.
Bijdrage: € 1990,


Voorwaarden:






Het recht op de sponsoractiviteiten gaat in na ontvangst van de
sponsorbijdrage.
De genoemde bedragen zijn per jaar, exclusief 21% BTW
Wij streven naar een langdurige relatie en evalueren de relatie met
sponsors daarom ieder jaar. U gaat de sponsorovereenkomst aan voor
de periode van een jaar, met automatische verlenging voor telkens een
jaar. U kunt de samenwerking wijzigen of beëindigen door ons dat
minimaal drie maanden voor het einde van de lopende
sponsorovereenkomst schriftelijk te melden.
U(w organisatie) ondersteunt het doel van de vereniging MKB
Valleiregio en spant zich in actief gebruik te maken van de
mogelijkheden, die deze overeenkomst biedt.

Gewenste pakket:

__________________________________

Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Naam:
Functie:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Datum:

Handtekening :

