
Als event partner heb jij de 
unieke kans om je bedrijf onder 
de aandacht te brengen op de 
MKB Dag Dordrecht.

Als event partner:
 
Mag je een roll-up banner 
van jouw bedrijf op het 
hoofdpodium en in alle atelier 
ruimtes plaatsen. *

Mag je kleine merchandise 
(pennen, notitieblokken, USB-
sticks) van je bedrijf neerleggen 
op de locatie. Denk hierbij aan 
de entree waar alle bezoekers 
binnen komen en de zaal voor 
het plenaire gedeelte. *

Tijdens het evenement staat je 
logo op het programmaboekje, 
spandoek en tv-schermen.

En komt jouw logo als 
partner op de website 
mkbdagdordrecht.nl  
te staan.

Alle bezoekers van de MKB Dag 
Dordrecht zien bij de entree 
jouw automodellen staan, 
maximale exposure dus. 

Als auto partner:
 
Kun je 3 of 4 auto’s bij de entree 
van de locatie plaatsen met 
eventueel een beachvlag of 
duidelijke bedrijfsvermelding.
 
Tijdens het evenement staat je 
logo op het programmaboekje, 
spandoek en tv-schermen.

En komt jouw logo als 
partner op de website 
mkbdagdordrecht.nl  
te staan.

* Producten dienen zelf aangeleverd te worden in de juiste aantallen.     ** Prijzen zijn excl. BTW.

Als give-away partner is het 
mogelijk om een attentie mee te 
geven aan de bezoekers als ze 
het evenement verlaten.

Als give-away partner:

Is het mogelijk om give-aways 
met je logo weg te geven aan 
de bezoekers, maar dit kan ook 
een attentie zijn vanuit je bedrijf 
(denk aan bloemen of bonbons). 
De give-aways moeten wel in 
overleg en met akkoord van 
de organisatie aangeleverd 
worden en passen bij het thema 
‘ondernemen is een kunst’.

Tijdens het evenement staat je 
logo op het programmaboekje, 
spandoek en tv-schermen.

En komt jouw logo als 
partner op de website 
mkbdagdordrecht.nl  
te staan.

Het is mogelijk om voorafgaand 
aan de MKB Dag Dordrecht je 
bedrijf onder de aandacht te 
brengen op onze kanalen.

Als online partner: 

Komen wij bij je langs voor de 
opname van een kort filmpje 
met interview waarin duidelijk 
wordt wat de kunst van het 
ondernemen is. Dit plaatsen wij 
op onze social mediakanalen en 
website.

Tijdens het evenement staat je 
logo op het programmaboekje, 
spandoek en tv-schermen.

En komt jouw logo als 
partner op de website 
mkbdagdordrecht.nl  
te staan.

Event partner Auto partner Online partner Give-away partner

€ 2250,- **

Als Exclusive partner wordt je merkzichtbaarheid optimaal ingezet 
tijdens de MKB Dag Dordrecht en is het mogelijk om volledige exposure 
te krijgen van alle bezoekers. Maar één partij kan gebruik maken van 
onderstaande mogelijkheden. Zorg dat jij de enige partij bent met deze 
exposure op de MKB Dag Dordrecht!
 
Als exclusive partner: 
• Krijg je een ‘podium moment’ om als partner van de MKB Dag 

Dordrecht je verhaal te vertellen aan alle bezoekers. Laat horen 
waarom ondernemen voor jou een kunst is en wat je uniek maakt. 
(We gaan graag met je in gesprek over de exacte invulling en de 
beste exposure voor jouw bedrijf).

• Komen wij bij je langs voor de opname van een kort filmpje met 
interview waarin duidelijk wordt wat de kunst van het ondernemen 
is. Dit plaatsen wij op onze social mediakanalen en website;

• Keycord / lanyard voor alle bezoekers. *
• Flesje water met jouw logo voor alle bezoekers. *
• Mag je een roll-up banner van jouw bedrijf op het hoofdpodium en 

in alle atelier ruimtes plaatsen. *
• Tijdens het evenement staat je logo op het programmaboekje, 

spandoek en tv-schermen.
• En komt jouw logo als partner op de website  

mkbdagdordrecht.nl te staan.

Beste ondernemer,

Bedankt voor je interesse in onze partnermogelijkheden. We 
organiseren de MKB Dag Dordrecht voor álle ondernemers in Dordrecht 
en willen hierbij de lokale verbinding tussen ondernemers, overheid 
en het onderwijs versterken. De MKB Dag Dordrecht staat in het teken 
van inspireren, kennis vergroten en netwerken. Maar we willen alle 
ondernemers vooral bedanken voor hun inzet als ondernemer in 
Dordrecht. Want ondernemen is een kunst! 

De MKB Dag Dordrecht wordt georganiseerd op vrijdag 20 november, 
locatie Schouwburg Kunstmin. Alle informatie zoals het programma en 
de tijden is te vinden op onze website www.mkbdagdordrecht.nl. Bezoek 
aan de MKB Dag Dordrecht is gratis. 

Word partner van de MKB Dag Dordrecht!

Ondernemen is een kunst, dat weet jij als geen ander. Daarom kan jij je 
als partner verbinden aan ons evenement en je zichtbaarheid bij lokale 
ondernemers vergroten. We hebben meerdere partnermogelijkheden 
opgesteld die hieronder staan beschreven. 

Bij elk partnerpakket ontvang je gepersonaliseerde (digitale) 
uitnodigingen met je logo erop om je relaties uit te nodigen om het 
evenement gratis te bezoeken.

Partnerpakketten 2020
Exclusive partnerpakket

Exclusive partnerpakket! Maar één bedrijf  
kan onze exclusive partner worden, ben jij dat?

€ 3500,- **

€ 1500,- **

€ 1500,- **

€ 1000,- **Interesse in een partnerpakket?
Neem contact met ons op via info@mkbdagdordrecht.nl.


