■ www.dutchconnect.nl
■ Nieuwsbrief: wekelijks
■ 1 printuitgave in Q4 2018
Social
LinkedIn.com/dutchconnect
@DutchConnectNL
www.facebook/dutchconnect

PRINT

Founding Partner 2018
2/1 pagina Interview in de printeditie van Dutch Connect (Q4-2018 en Q2 2019)
Dutch Connect levert journalist en fotograaf. Dit artikel wordt ook online doorgeplaatst
op www.dutchconnect.nl en www.dutchitchannel.nl

2x

EVENTS

ONLINE

Alle content die wij online publiceren, wordt ook aangekondigd in de nieuwsbrief en via onze social media
kanalen gedeeld.
Persbericht over de samenwerking als founding Partner met publicatie op Dutch Connect

1x

Doorplaatsing print interview in de spotlight sectie van de Dutch Connect site

2x

Interview, businesscase of verslag op www.dutchconnect.nl, Dutch Connect levert journalist

2x

Video rapportage Dutch Connect maakt de video’s en publiceert deze met korte inleiding in
de spotlight sectie van www.dutchconnect.nl en www.dutchitchannel.nl Regie van de video
in overleg

2x

Banner in Nieuwsbrief (468x60 pixels) in wekelijkse nieuwsbrief van Dutch Connect

6x

Banner op site - Rectangle (336x280 pixels) op www.dutchconnect.nl (roulerend met derden).

6 maanden

Naam en logovermelding als Founding Partner op alle marketing uitingen van Dutch Connect
(site, events, print)

12 maanden

Logovermelding Logo met link bij een Dossier naar keuze op www.dutchconnect.nl

12 maanden

Partnerindex Vermelding op de website bij de Partnerindex met bedrijfsprofiel, logo en link naar
eigen website

12 maanden

VIP monitoring, als founding Partner volgt onze redactie uw bedrijf op de voet en plaatst relevante
content op de site.

12 maanden

Round Table Exclusieve deelname aan de jaarlijks Founding Partner Round Table van Dutch
Connect in Kasteel Hoge Vuursche in aanwezigheid van de redactie.

1x

5 VIP kaarten voor de officiele launch tijdens het Dutch IT - Society event www.dutchitevent.nl,
6 september 2018 Fort Voordorp, Groenekan.

5x

2 kaarten voor The Future of Business Technology 17 mei 2018 te Den Haag

2x

2 kaarten voor Dutch IT Awards Nieuwjaarsgala (17 januari 2019) www.dutchitawards.nl.
Tijdens dit Gala worden er twee Awards uitgereikt namens Dutch Connect.
1. The Business Operator of the year 2. The Universal communications Award

2x

Regulier tarief € 16.200,-. Uw prijs als Founding Partner: (facturatie in overleg)
* 10 % korting bij activiteiten op Duch IT - channel
* Prijsgarantie van 2 jaar op dit pakket - Het aanbod is geldig tot 1 mei 2018 - Looptijd 12 maanden

€ 8.950 *

I’m Looking forward to build this new community together with you.
HP van Tilburg

www.dutchconnect.nl

