Lidmaatschap en Sponsorpakketten
Geachte heer/ mevrouw,
Hierbij ontvangt u een overzicht van de sponsormogelijkheden bij MKB Valleiregio.
Hiermee kunt u uw organisatie op diverse manieren bij een breed publiek onder de aandacht brengen.
Maak uw keuze en kruis het door u gewenste sponsorpakket aan. Het ondertekende formulier kunt u
mailen naar ons secretariaat info@mkbvalleiregio.nl. Na ontvangst nemen wij contact met u op.

◊ Lidmaatschap
•
•
•
•

Netwerken zoals het bedoeld is: persoonlijk, actief en direct.
U kunt onze bijeenkomsten bijwonen.
U ontvangt een persoonlijke pagina op de website www.mkbvalleiregio.nl.
Contributie: € 250,- excl. BTW per jaar.

◊ Prestatiesponsor
•
•
•

•
•

U kunt onze bijeenkomsten met 1 persoon bijwonen.
Uw bedrijfslogo wordt op de website www.mkbvalleiregio.nl geplaatst.
Uw bedrijfslogo wordt vermeld in digitale communicatie door MKB Valleiregio.
In overleg met het bestuur levert u een prestatie in de vorm van natura of goederen, voor
MKB Valleiregio.
Sponsorbijdrage € 250,- excl. BTW per jaar.

◊ Bronssponsor
•
•
•
•
•
•
•

U kunt onze bijeenkomsten met 2 personen bijwonen.
Uw bedrijfslogo wordt op de website www.mkbvalleiregio.nl geplaatst.
Uw bedrijfslogo wordt vermeld in digitale communicatie door MKB Valleiregio.
U kunt 1x per jaar een redactioneel artikel in onze digitale nieuwsbrief laten plaatsen.
U mag bij iedere bijeenkomst een banner meenemen en plaatsen,
locatie in overleg met de activiteitencommissie.
Er wordt een leaflet voorzien van logo’s en adresgegevens toegevoegd aan de introductie map.
Er is een promotietafel aanwezig waar u uw foldermateriaal of promotiemateriaal mag
verspreiden.
Sponsorbijdrage € 615,- excl. BTW per jaar.

◊ Zilversponsor
•
•
•
•
•

Bronssponsor pakket aangevuld met:
U kunt onze bijeenkomsten met 3 personen bijwonen.
U kunt bij onze bijeenkomsten, in overleg met het bestuur, een staande banner (formaat
80x200cm) plaatsen.
U krijgt de gelegenheid om tijdens één van onze activiteiten een presentatie over uw
bedrijfsactiviteiten te verzorgen.
Sponsorbijdrage € 1.275,- excl. BTW per jaar.

1
Het aanleveren, plaatsen en retournemen van banners / promotiemateriaal e.d. zijn verantwoordelijkheid van de sponsor.
De sponsorvoorwaarden staan vermeld in de sponsorovereenkomst van MKB Valleiregio.

◊ Goudsponsor
•
•
•
•
•
•

Zilversponsor pakket aangevuld met:
U kunt onze bijeenkomsten met 4 personen bijwonen.
Uw bedrijfslogo wordt vermeld bij een advertentie in de gedrukte media.
U kunt uw bedrijfsnaam, in overleg met het bestuur, exclusief verbinden aan één van de
activiteiten.
Dit pakket geeft u exclusiviteit. MKB Valleiregio laat geen andere goudsponsor uit branche toe.
Sponsorbijdrage € 1.600,- excl. BTW per jaar.

Gewenst pakket

:__________________________________________

Bedrijfsnaam
Adres
Postcode Plaats
Contactpersoon
Functie
Telefoonnummer
Emailadres

:__________________________________________
:__________________________________________
:__________________________________________
:__________________________________________
:__________________________________________
:__________________________________________
:__________________________________________

Datum

:______________

Handtekening _______________

2
Het aanleveren, plaatsen en retournemen van banners / promotiemateriaal e.d. zijn verantwoordelijkheid van de sponsor.
De sponsorvoorwaarden staan vermeld in de sponsorovereenkomst van MKB Valleiregio.

