founding
partner

partner

ambassadeurs
•

7 x toegang tot 3 netwerk events per jaar.

•

15 x toegang tot 3 netwerk events per jaar.

•

30 x toegang tot 3 netwerk events per jaar.

•

Gratis abonnement op het  ‘Circulair Inrichten’

•

Gratis abonnement op het  ‘Circulair Inrichten’

•

Gratis abonnement op het  ‘Circulair Inrichten’

magazine.

•

magazine.

Gratis 1/4 advertentie full color in het ‘Circulair

•

Gratis 1/2 advertentie full color in het ‘Circulair

•

•

Inrichten’ magazine t.w.v. € 500,00 op basis van een

oplage van 5.000 stuks en 15.000 online downloads.

oplage van 5.000 stuks en 15.000 online downloads.

oplage van 5.000 stuks en 15.000 online downloads.

Maandelijks ontvangst digitale nieuwsbrief over

•

Toegang tot expertise netwerk en besloten

Recht op het boeken van een gratis vergaderplek,

•

Gebruik van naam en logo van Het Circulaire Netwerk.

•

Vermelding van het profiel op de website:

Maandelijks ontvangst digitale nieuwsbrief over

•

circulair ondernemen
•

Content partner digitale nieuwsbrief. Maximaal 3 keer

•

Toegang tot expertise netwerk en besloten

•

Recht op het boeken van een gratis vergaderplek,

Content partner digitale nieuwsbrief. Maximaal 5 keer
per jaar kunt u uw bericht delen via onze nieuwsbrief.

•

LinkedIn groep.
•

Maandelijks ontvangst digitale nieuwsbrief over
circulair ondernemen

per jaar kunt u uw bericht delen via onze nieuwsbrief.

4 dagdelen per week.

•

Gratis 1/1 advertentie full color in het ‘Circulair

Inrichten’ magazine t.w.v. € 350,00 op basis van een

LinkedIn groep.
•

•

Inrichten’ magazine ‘ t.w.v. € 250,00 op basis van een

circulair ondernemen
•

magazine.

Toegang tot expertise netwerk en besloten
LinkedIn groep.

•

4 dagdelen per week.

Recht op het boeken van een gratis vergaderplek,
7 dagdelen per week.

Het Circulaire Netwerk.

•

Gebruik van naam en logo van Het Circulaire Netwerk.

•

Gebruik van naam en logo Het Circulaire Netwerk.

Extra exposure middels uittingen tijdens de

•

Vermelding van het profiel op de website:

•

Vermelding van het profiel op de website:

netwerk events. (O.a.. bannering - uitnodiging)
•

Vermelding van logo op homepage.

•

5 lidmaatschappen voor relaties.

Het Circulaire Netwerk.
•

•

€ 8.995,00

Gratis redactioneel interview in het ‘Circulair Inrichten’

•

Gratis redactioneel interview in het ‘Circulair Inrichten’

magazine.

•

Recht op een inhoudelijke bijdrage aan de netwerk

Recht op een inhoudelijke bijdrage aan de netwerk
events.

•

events.
•

Extra exposure middels uittingen tijdens de netwerk

Extra exposure middels uittingen tijdens de
netwerk events. (O.a.. bannering - uitnodiging)

events. (O.a.. bannering - uitnodiging)

•

Mogelijkheid het netwerk event te hosten op locatie.

•

Mogelijkheid het netwerk event te hosten op locatie.

•

Vermelding van logo op homepage.

•

Vermelding van logo op homepage.

•

20 lidmaatschappen voor relaties.

•

10 lidmaatschappen voor relaties.

•

Naamgever van de (netwerk) events.

€ 14.995,00
Samen voor een nieuwe, duurzame wereld

Het Circulaire Netwerk.

€ 24.995,00

