E&R SPONSORBELEID
Sponsorbeleid
E&R is dé sectoroverstijgende ontmoetingsplek voor ondernemende personen uit
de Gouden Driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.
Vooruitdenkers die op zoek zijn naar nieuwe samenwerkingsverbanden om
snellere profijt te hebben van innovaties. Op zoek naar nieuwe business met oog
voor de logica van de plek Platform Economie & Ruimte (Platform E&R):
• Heeft meer dan 200 leden, E&R Register, werkzaam bij aansprekende
bedrijven en instellingen E&R Partners
• Heeft meer dan 600 linkedleden
• De nieuwsbrief gaat naar meer dan 2000 personen
Het Platform E&R kent geen bedrijfslidmaatschappen doch wenst zich met een
aantal vooraanstaande bedrijven als een aantrekkelijk platform te presenteren.
Een beperkt aantal bedrijven die toonaangevend zijn op de thema’s waarvoor het
Platform E&R zich sterkt maakt kunnen voor maximaal vijf jaar optreden als
sponsor. Met het doel de sponsor extra podium te bieden om hun producten en
diensten aan leden en geïnteresseerden te presenteren. Een bedrijf kan optreden
als hoofdsponsor, subsponsor of als eenmalige sponsor.
Hoofdsponsor
De hoofdsponsor is de grootste sponsor van Platform E&R en als hoofdsponsor
wordt:
• De mogelijkheid geboden een E&R Kopgroep te vormen over een bepaald
thema en van daaruit events te organiseren in overleg met de directie van
het Platform E&R
• De sponsor als hoofdsponsor met logo vermeld op de website en op de
nieuwsbrief
• De sponsor de mogelijkheid geboden 2x per maand een nieuwsbericht te
plaatsen op de website
• Logo van de hoofdsponsor wordt opgenomen in de automatische handtekening
bij het verzenden van e-mails van het Platform E&R
• De hoofdsponsor mag voor eigen PR en reclame doeleinden het logo van het
Platform E&R gebruiken
• De hoofdsponsor mag folders van zijn bedrijf verspreiden op evenement
georganiseerd door en van het Platform E&R
• De hoofdsponsor wordt de mogelijkheid geboden mailings via Platform E&R
naar de leden te verzenden
• Bij bijeenkomst georganiseerd door het Platform E&R met meer dan 50
deelnemers worden 2 banieren (waarop per banier max. 10 logo’s staan
vermeld) met de logo's van de hoofdsponsors geplaatst
• Gratis bijwonen van bijeenkomsten georganiseerd door het Platform E&R door
maximaal 5 personen

• Gratis toegang tot de website InnovationSpotter.com
• Maximaal 1 hoofdsponsors per thema (een hoofdsponsor heeft voor een
periode van maximaal 5 jaar het exclusieve recht op een thema)
Bijdrage: € 5.000,-- excl. BTW per jaar vooraf te voldoen
Subsponsor
Als subsponsor van Platform E&R wordt:
• De mogelijkheid geboden op te treden als voorzitter van een van de E&R
Kopgroepen en in overleg met mede teamleden events te organiseren
• Als subsponsor met logo vermeld op de website en op de nieuwsbrief
• Als subsponsor de mogelijkheid geboden 1x per maand een nieuwsbericht te
plaatsen op de website
• Als subsponsor mag voor eigen PR en reclame doeleinden het logo van het
Platform E&R gebruiken
• Bij bijeenkomst georganiseerd door het Platform E&R met meer dan 50
deelnemers worden 4 banieren (waarop per banier max. 10 logo’s staan
vermeld) met de logo's van de subsponsors geplaatst
• Gratis bijwonen van bijeenkomsten georganiseerd door het Platform E&R door
maximaal 5 personen
• Gratis toegang tot de website InnovationSpotter.com
Bijdrage: € 1.500,-- excl. BTW per jaar vooraf te voldoen
Sponsor E&R Kennisforum Economie & Ruimte
Als sponsor van het E&R Kennisformum Economie & Ruimte van Platform E&R
wordt:
• Als sponsor met logo vermeld op de website en op de nieuwsbrief
• Als sponsor de mogelijkheid geboden 1x per maand een nieuwsbericht te
plaatsen op de website
• Als sponsor mag voor eigen PR en reclame doeleinden het logo van het
Platform E&R gebruiken
• Bij iedere bijeenkomst van het boekencafé georganiseerd door het Platform
E&R wordt een banier geplaatst waarop max. 4 logo’s staan vermeld
• Van elke boekencafé wordt een youtube film gemaakt waarop de sponsor van
het boekencafé in de aftiteling wordt genoemd als sponsor van het
boekencafé
• Gratis bijwonen van bijeenkomsten georganiseerd door het Platform E&R door
maximaal 5 personen
• Gratis toegang tot de website InnovationCurve365
• Maximaal 4 sponsors
Bijdrage: € 1.000,-- excl. BTW per jaar vooraf te voldoen

Eenmalige sponsor
• Optreden als eenmalige sponsor van een bijeenkomst van het Platform E&R
(thematische bijeenkomst, een projectbezoek op locatie of een E&R
Mastercalass) waarbij de mogelijkheid wordt geboden zelf met een
programma voorstel te komen
• Gratis bijwonen van bijeenkomsten door maximaal 5 personen
• Gratis toegang tot de website InnovationCurve365
Bijdrage: € 500,-- excl. BTW vooraf te voldoen
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Verder is van toepassing
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Voor nadere informatie
Voor nadere informatie over onze sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen
met Cees van Beukering – 06-51228420 of c.vanbeukering@economieruimte.nl

