PLATFORM ECONOMIE & RUIMTE

Menukaart
voor aanbieders van
innovatieve producten
en diensten

Pak de kans om jouw innovatieve product of dienst te presenteren
aan geïnteresseerde opdrachtgevers die op zoek zijn naar slimme
circulaire oplossingen voor hun vraagstukken.

1.0 Promotiepakket
		

1.1 Eenmalige promotie

•	Organiseren van een E&R Rondetafel-bijeenkomst over uw dienst/product.
•	Vermelding als sponsor van een E&R Rondetafel-bijeenkomst.
•	Inclusief persoonlijk E&R-lidmaatschap ter waarde van € 302,50 (incl. btw).
€ 484, - (INCL. BTW) VOOR EEN WEBINAR

		

1.2 Promotiepakket voor een jaar

•	Vermelding van uw dienst/product als showcase op de
website van E&R, www.economie-ruimte.com/showcases.
•	Vermelding van uw dienst/product als showcase in één
van de E&R Informatiefolders.
•	Vermelding van uw dienst/product op
www.InnovationSpotter.com.
•	Vermelding van uw bedrijf/organisatie op de website van
E&R als E&R partner inclusief bedrijfslogo en link naar uw
website.
• Exclusieve toegang tot drie E&R LinkedIn kopgroepen.

€ 968, - (INCL. BTW) VOOR EEN FYSIEKE
BIJEENKOMST (exclusief evt. zaalhuur en catering).

•	U ontvangt E&R nieuwsbrieven en de mogelijkheid om
eens per jaar uw dienst of product in een nieuwsbericht
te presenteren.
•	Recht op deelname, zonder verdere kosten aan E&R
Rondetafel-bijeenkomsten, E&R Mini-congressen en
E&R Boekencafé.
•	U wordt in de gelegenheid gesteld om eens per jaar uw
dienst/product te presenteren op een van de E&R
Rondetafel-bijeenkomsten. Kosten m.b.t . een fysieke
bijeenkomst is exclusief evt. zaalhuur en catering).
€ 1.452, - (INCL. BTW) PER JAAR.

		1.3 Ondersteuning bij het verbeteren van
uw dienst/product voor een jaar

Promotiepakket 1.2 voor een jaar met de volgende extra’s:
• Advies en feedback door E&R experts,
•	Introductie bij leveranciers die uw dienst/product helpen
verbeteren en waar u mee kunt samenwerken,

2.0 Introductiepakket		
		Ondersteuning bij het leggen van zakelijke
contacten

Promotiepakket 1.2 voor een jaar met de volgende extra’s:
•	Exclusieve toegang tot de 1e ring van een E&R
Kopgroep naar keuze,
Mogelijkheid om op uitnodiging van een van de E&R
•	
Kopgroepen uw dienst/product als showcase te presenteren,
•	Ondersteuning bij het leggen van contacten en het
introduceren van uw aanbod bij personen uit ons
zakelijke netwerk.

•	Bieden van hulp bij het leggen van contacten met
kennisinstellingen zoals universiteiten en hogescholen
over kennis en inzetten van studenten.
€ 2.420, - (INCL. BTW) PER JAAR.

3.0 Matchingpakket		
		

Ondersteuning op maat

Introductiepakket 2.0 en begeleiding voor een jaar met de
volgende extra’s:
• Vinden van potentiële opdrachtgevers,
• Samenstellen van een informatiepakket,
• Geven van presentaties,
• Uitbrengen van aanbiedingen,
•	Leggen van zakelijke contacten met andere experts uit
het netwerk van het Platform Economie & Ruimte om
de aanbieding waar te kunnen maken.
€ 2.904, - (INCL. BTW) PER JAAR.

€ 1.936, - (INCL. BTW) PER JAAR.

Exclusief werkelijke kosten voor redactie, opmaak
en drukkosten van informatiemateriaal.

E&R voor ontmoeten, inspireren, verbinden naar implementeren
met impact omdat E&R:
•	Beschikt over een groot zakelijk netwerk met vooraanstaande deskundige opdrachtgevers;

•	E&R Beschikt over een eigen databank gevuld met voor
onze deelnemers relevante innovaties vanuit de gehele
wereld zodat u goed op de hoogte bent wat er te koop is,
zie www.InnovationSpotter.com;

•	Beschikt over een groot zakelijk netwerk van leveranciers
van innovatieve diensten en/of producten waarmee u
kunt samenwerken om uw uitdaging beter, goedkoper
en sneller te realiseren;

•	Wij zorgen voor feedback om uw leercurve te laten
stijgen en op niveau te houden;

•	Beschikt over een groot netwerk van experts uit de
praktijk en wetenschap die u vooruit kunnen helpen;

•	Wij nadrukkelijk voorbij het praten willen gaan en u
helpen met de implementatie van uw uitdaging;

•	De persoonlijke aanpak die bijdraagt aan inspiratie en
helpt bij de implementatie van uw uitdaging;

•	Wij bij de implementatie van uw uitdaging kunnen helpen
bij het verkrijgen van subsidie en de financiering;

Voor actuele informatie en persoonlijk advies
Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met
Cees van Beukering | Directeur Platform Economie & Ruimte
c.vanbeukering@economie-ruimte.nl | +31(0)6 5122 8420

www.economie-ruimte.com
www.innovationspotter.com

