Center for Sustainable Investment & Partnerships

PARTNER-, SPONSOR-, DEELNAMEPAKKET
CSIP Partnerpakket

€ 2850,- (excl. btw) per jaar

CSIP verzorgt met zijn partners de organisatie (projecten, programma’s, overeenkomsten, promotie, media etc.)
van het ‘Duurzaam Herstel Haven en Industrie’ programma in Nederland en België.
Als Partner draagt u bij aan het duurzaam herstel van de economie. Als ‘Return of Investment’ ontvangt u een
aantal voordelen waaronder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 relatiekaarten voor deelname Koploperoverleg en Investeerdersmeetings in Nederland en Vlaanderen.
Deelname aan projecten ondersteunende overlegsessies en investeerdersmeetings (online of op locatie).
Bij project gerelateerde bijeenkomsten bent u betrokken bij de samenstelling van het programma (optioneel)
Bij aanvang van een bijeenkomst vermelden wij u als partner. Hierna neemt u deel aan het programma.
Bij een bijeenkomst mag u eenmalig een bij het thema passende presentatie (max. 20 minuten) verzorgen.
De media aandacht die men krijgt door het behalen van resultaten bij de Koploperprojecten en bijeenkomsten.
Deelname aan het CSIP expertnetwerk (directeuren, managers, bestuurders en specialisten).
Het promoten van uw onderneming of organisatie middels folders, reclamemateriaal, giveaways, etc.
Het plaatsen van reclame-uitingen (vlag, banner, etc.) met goedkeuring en onder voorwaarden van CSIP.
Vermelding van uw bedrijf of organisatie als partner op de website of de banner van de bijeenkomst.

CSIP Sponsorpakket

€ 1900,- (excl. btw) per jaar

Als Sponsor draagt u bij aan het duurzaam herstel van de economie. Als ‘Return of Investment’ ontvangt u een
aantal voordelen waaronder:
•
•
•
•
•
•
•

8 relatiekaarten voor deelname CSIP Koploperoverleg en Investeerdersmeetings in Nederland en Vlaanderen.
Deelname aan project ondersteunende overlegsessies en investeerdersmeetings (online of op locatie).
De media aandacht die men krijgt door het behalen van resultaten bij de Koploperprojecten en bijeenkomsten.
Deelname aan het CSIP expertnetwerk (directeuren, managers, bestuurders en specialisten).
Het promoten van uw onderneming of organisatie middels folders, reclamemateriaal, giveaways, etc.
Het plaatsen van reclame-uitingen (vlag, banner, etc.) met goedkeuring en onder voorwaarden van CSIP.
Vermelding van uw bedrijf of organisatie als sponsor op de website of de banner van de bijeenkomst.

CSIP Deelnamepakket

€ 950,- (excl. btw) per jaar

Als Deelnemer draagt u bij aan het duurzaam herstel van de economie. Als ‘Return of Investment’ ontvangt u een
aantal voordelen waaronder:
•
•
•
•

4 relatiekaarten voor deelname CSIP Koploperoverleg en Investeerdersmeetings in Nederland en Vlaanderen.
Deelname aan project ondersteunende overleg- en investeerdersbijeenkomsten (online of op locatie).
De media aandacht die men krijgt door het behalen van resultaten bij de Koploperprojecten en bijeenkomsten.
Deelname aan het CSIP expertnetwerk (directeuren, managers, bestuurders en specialisten).

Optioneel Koploperoverleg en Investeerdersmeetings:
•
•
•
•
•

Sponsoring locatie Koploperoverleg en Investeerdersmeetings (prijs op aanvraag).
Sponsoring buffetlunch Koploperoverleg en Investeerdersmeetings (prijs op aanvraag).
Sponsoring netwerkborrel Koploperoverleg en Investeerdersmeetings (prijs op aanvraag).
Sponsoring promotietas Koploperoverleg en Investeerdersmeetings (prijs op aanvraag).
Extra relatiekaarten voor deelname Koploperoverleg of Investeerdersmeetings (prijs op aanvraag).

