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DUURZAME WEEK - GREEN UP YOUR LIFE
Van 15 t/m 22 juni 2019 vindt alweer de vierde editie van DUURZAME
WEEK plaats. Op verschillende locaties in Utrecht organiseren wij samen met onze partners informatieve presentaties, interessante lezingen
en levendige discussies met ervaren sprekers en professionals uit het
vak. De DUURZAME WEEK is een broedplaats voor creativiteit en innovativiteit, waarbij plezier, inspiratie en interactie voorop staan. Food,
drinks, muziek, workshops en entertainment zijn te vinden in het festivalhart op de Neude.
WAAROM MEEDOEN?
DUURZAME WEEK trekt een breed publiek. Bedrijven, of vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven en kennisinstellingen, consumenten, (vak)
pers, bloggers, influencers, en (potentiële) collega's of werkgevers. We
trekken hiermee duizenden bezoekers vanuit heel Nederland. Tijdens dit
festival werken we samen met de gemeente Utrecht en met meer dan
100 bedrijven en organisaties. Kortom DUURZAME WEEK is dé plek om
aanwezig te zijn en je netwerk te verbreden.
DUURZAME WEEK is een ANBI stichting. Giften kunnen fiscaal worden
afgetrokken.

DE

CIJFERS

Het aantal bezoekers in 2018 lag op ruim 5.000. Voor 2019 verwachten we er
meer dan 7.500. Onze sociale media kanalen trekken per maand meer dan
77.000 mensen. De website heeft per maand zo'n 5.000 bezoekers en er zijn
al ruim 2.200 abonnees van de nieuwsbrief.

GOLD

SPONSOR
Sponsor DUURZAME WEEK voor €15.000,U ontvangt het volgende aanbod:

1. Logo op alle offline communicatiemiddelen
2. Logovermelding op homepage website, incl. verwijzing naar website
3. PR Ruimte in festivalhart Neude
4. Logovermelding op partnerpagina website, incl. verwijzing naar
website
5. Vier redactionele artikelen op website, uitgelicht via onze social
media kanalen
6. Vermelding met artikel in nieuwsbrief
7. Deelname met programmaonderdeel, uitgelicht in programmaboek
8. Toegang tot jaarlijks Duurzame Week partner-evenement
9. Passe partout voor 5 personen voor alle evenementen

SILVER

SPONSOR
Sponsor DUURZAME WEEK voor €10.000,U ontvangt het volgende aanbod:

1. PR Ruimte in festivalhart Neude
2. Logovermelding op partnerpagina website, incl. verwijzing naar
website
3. Exclusief redactioneel artikel op website, uitgelicht via onze social
media kanalen
4. Vermelding met artikel in nieuwsbrief
5. Deelname met programmaonderdeel, uitgelicht in programmaboek
6. Toegang tot jaarlijks Duurzame Week partner-evenement
7. Passe partout voor 3 personen voor alle evenementen

GREEN

SPONSOR
Sponsor DUURZAME WEEK voor €5.000,U ontvangt het volgende aanbod:

1. Logovermelding op partnerpagina website, incl. verwijzing naar
website
2. Deelname met programmaonderdeel, extra uitgelicht in programmaboek
3. Toegang tot jaarlijks Duurzame Week partner-evenement
4. Passe partout voor 2 personen voor alle evenementen.

SUPPORTING
SPONSOR

U financiert een specifiek onderdeel van de DUURZAME WEEK of
biedt een dienst of product aan.
Een aantal suggesties:
1. Festivalpaviljoen
2. Openingsevenement
3. Award night
4. Duurzame Week Award
5. Maandelijkse Meetups
6. Het communicatiemateriaal (programmaboekje, posters, website,
nieuwsbrief)
7. (een onderdeel in het) Programma voor kinderen, beginners, gevorderden of experts
8. De videografie van 2019
9. De fotografie van 2019
10. Podcastserie
11. Vrijwilligersfaciliteiten

HET

OVERZICHT
Gold Sponsor

Silver Sponsor

Green Sponsor

Logo op alle officiele communicatiemiddelen

X

Aantal redactionele artikelen op
website, uitgelicht via onze social
media kanalen

4

2

PR Ruime in festivalhart Neude

X

X

Vermelding met artikel in nieuwsbrief

4

2

Deelname met programmaonderdeel, uitgelicht in programmaboek

X

X

X

Toegang tot jaarlijks Duurzame
Week partner-evenement

X

X

X

Aantal Passe partouts voor alle
evenementen

5

3

2

Bent u geïnteresseerd om partner te worden van DUURZAME WEEK in 2019? Neem contact met ons op voor een afspraak. In een persoonlijk gesprek gaan we graag dieper in
op de mogelijkheden en kansen voor uw bedrijf.

DUURZAME WEEK
Margit Végh
margit@duurzameweek.nl
06 10 85 29 75

www.duurzameweek.nl

