Tientallen grote en kleine evenementen vinden plaats
onder de vlag van Culturele Gemeente. Ze staan
nadrukkelijk in de publieke belangstelling en lenen zich
uitstekend voor publiciteit in de lokale en regionale
media. Over Culturele Gemeente Midden-Drenthe wordt
gesproken vooraf, tijdens en na het evenement. Daar
zijn we van overtuigd.
Partners gezocht!
Culturele Gemeente van Drenthe zijn kost geld. Via
de provincie en vanuit het gemeentebestuur zijn al
bedragen gereserveerd. Daarnaast zoeken we partners
om de evenementen maximaal tot hun recht te laten
komen en te promoten. Door partner te worden staan
het evenement en uw bedrijf volop in de spotlights.
Daarom doen we een beroep op u om zo een winwinsituatie te creëren.

PARTNERS IN CULTUUR GEZOCHT!

WORD PARTNER VAN
CULTURELE GEMEENTE
MIDDEN-DRENTHE!

Waarom partner worden?
Culturele Gemeente Midden-Drenthe geeft u als partner
interessante ontmoetingsmogelijkheden, bijvoorbeeld
voor het eigen personeel, maar ook voor klanten en
relaties uit het eigen netwerk. U draagt bij aan een mooi
cultureel seizoen en met het partnership van Culturele
Gemeente Midden-Drenthe ondersteunt u ook uw eigen
communicatiebeleid. Genoeg redenen om sponsoring te
overwegen. We hebben verschillende partnerpakketten
samengesteld. Uiteraard hopen we dat u één van onze
partners wordt!
Wil je partner worden van het culturele jaar?
Neem dan contact op met Annouchka Ringers,
via tel. (0593) 53 93 26 of e-mail
a.ringers-straatsma@middendrenthe.nl.

De gemeente Midden-Drenthe mag zich
Culturele Gemeente van Drenthe noemen
in 2019-2020! We zijn daar trots op en zijn vol
enthousiasme gestart met de voorbereidingen.

Soorten partnerpakketten
Top-partner Vrijheidpakket (prijs op aanvraag)
Basis:
• Lid van club van 19
• Plaatsing logo op de zaak als Top-partner
• Toegang tot VIP-ruimte opening
• Kaarten voor voorstellingen in overleg maximaal 3 x 10
• Logo op alle uitingen
• Eventueel een rol in educatieplan
• Naamgever van een evenement indien mogelijk
• 2 jaar vrij gebruik van logo ‘Culturele Gemeente’
• Vermelding ‘mede mogelijk gemaakt door’ in uitingen

Ster-partner Vrijheidpakket € 5.000,- (€ 2.500,- per jaar)
Basis:
• Toegang tot VIP-ruimte opening
• Uiting op de zaak als Ster-partner
•K
 aarten voor voorstellingen in overleg
maximaal 10 stuks
• Logo op alle uitingen
• Naamgever van een evenement indien beschikbaar
• 2 jaar vrij gebruik van logo ‘Culturele Gemeente’

Partner Vrijheidpakket € 3.000,- (€ 1.500,- per jaar)
Basis:
• 4 kaarten voor voorstelling naar keuze
• Vrij gebruik van logo ‘Culturele Gemeente’
•P
 osters met ‘partner van Culturele Gemeente
Midden-Drenthe’

Vrienden van Vrijheid € 1.000,- (€ 500,- per jaar)
Basis:
• Vrij gebruik van logo ‘Culturele Gemeente’

Mogelijkheid van logovermelding op:
• afrasteringshekwerken
• banieren bij ingang evenement
• aankondigingsadvertenties
• programmaboekjes
• spandoeken
• homepage website
• vermelding programmaboekjes
• pagina advertentie in programmaboekje
• bedankt-advertentie
Aanvullende afspraken die passen bij het bedrijf

Mogelijkheid van logovermelding op:
• afrasteringshekwerken
• banieren bij ingang evenement
• aankondigingsadvertenties
• programmaboekjes
• spandoeken
• homepage website
• vermelding programmaboekjes
• pagina advertentie in programmaboekje
• bedankt-advertentie

Vermelding logo op:
• homepage website
• vermelding programmaboekjes
• naamsvermelding in programmaboekje

Logovermelding op:
• Poster van vrienden van Culturele Gemeente
Midden-Drenthe
• Vermelding website

