Aanmeldformulier Partners
Middels dit formulier schrijft u uw organisatie in als partner van Low Car Diet 2020, van 13 september tot en met 10
oktober 2021. De inschrijfkosten bedragen:
o
o

€15.000,- hoofdpartner
€1.500,- partner

Draag jij zelf een organisatie aan die zal deelnemen aan Low Car Diet? Dan ontvang je per inschrijving €500 korting
op het partnerpakket. Dit loopt door tot de hoogte van de partnerbijdrage.
Deelname hoofdpartnerschap is inclusief:
• Jij kan jouw producten/services aanbieden aan Low Car Diet deelnemers
• Logo in maandelijkse update mailing naar organisaties
• Logo in iedere mailing naar deelnemers
• Logo op de website van Low Car Diet
• Logo op de banners die tijdens de activatie bij organisaties geplaatst worden
• Ruimte voor een stand met jouw product of service op het kick-off event
• Social media post op de kanalen van Low Car Diet – 2 posts per kanaal
• Promotieruimte in het Low Car Diet digitale magazine – 1 pagina
• Uitnodiging voor het slotdiner op 10 oktober waar managers en bestuurders van deelnemende organisaties
aanwezig zijn – 5 personen
• Voucher naar keuze in de Fynch Shop plaatsen – 3 vouchers
Deelname partnerschap is inclusief:
• Logo op de website van Low Car Diet
• Ruimte voor een stand met jouw product of service op het kick-off event
• Social media post op de kanalen van Low Car Diet – 1 post kanaal
• Promotieruimte in het Low Car Diet digitale magazine – logo
• Uitnodiging voor het slotdiner op 10 oktober waar managers en bestuurders van deelnemende organisaties
aanwezig zijn – 1 persoon
• Voucher naar keuze in de Fynch Shop plaatsen – 1 voucher
AANMELDEN
Na aanmelding is uw inschrijving tot partner definitief. Het logo van uw bedrijf/organisatie wordt vermeld op onze
website. Tevens zullen wij contact opnemen met de contactpersoon voor de nadere invulling van het partnership.
ONDERTEKENING
Naam bedrijf/organisatie: ........................................................................................................................
Gegevens contactpersoon:
Naam: ........................................................................................................................................................
Functie: .................................................................................. Vestiging: .................................................
Email: ......................................................................................... Tel.nr.: ...................................................
Factuuradres:
Straat: ........................................................................................................................................................
Plaats: ........................................................................................................................................................
Factuurgegevens (eventueel): .................................................................................................................

Voor akkoord opdrachtgever:

Voor akkoord opdrachtnemer Stichting de Reisbeweging:

Naam:

Naam: G. Vesseur, voorzitter bestuur

Plaats:

Plaats: Breukelen

Datum:

Datum: 16-01-2020

Door dit formulier te ondertekenen gaat uw organisatie akkoord met de Algemene Voorwaarden, zoals bijgevoegd. Binnen 7 dagen na retour
van dit formulier ontvangt u de factuur voor deelname. De factuur dient uiterlijk vier weken na dagtekening te zijn voldaan. Indien uw
organisatie een deelnemend bedrijf aandraagt, wordt dit binnen 30 dagen na afloop van het Low Car Diet verrekend.

