ANTWOORDFORMULIER Overall Industrielinqs partnership
Industrielinqspartners hebben een propositie die verder gaat dan één platform. Het is voor hen juist waardevol om
bij meer dan één platform betrokken te zijn. Dat geldt zowel voor producenten en asset owners als voor
dienstverleners. Met het Industrielinqspartnership bieden we contact, zichtbaarheid en bereik in platforms rond de
procesindustrie, verduurzaming, energiesector, maakindustrie en onderhoud.

Het Industrielinqs partnership houdt in:
Voor alle platforms
•
•
•
•
•
•

Vermelding van naam en logo op de partnerpagina’s online en in het blad
Per jaar een bedrijfsfilm van 56 seconden of een journalistieke film van 112 seconden
Per jaar een digitale projectreportage gemaakt door redactie
Per jaar een whitepaper van 4 pagina’s door redactie geschreven en opgemaakt (evt. inwisselbaar voor
digitale projectreportages)
Plaatsing van de bedrijfsfilm op de partnerpagina’s online en in het blad
Voor elk relevant platform kan uw bedrijf een expert aandragen

Per platform
•
•

•
•

Gratis toegang voor twee personen voor alle andere events van het platform
Met betrekking tot het jaarcongres van het platform:
o Zichtbaarheid van naam en logo in de verschillende wervingscampagnes
o Zichtbaarheid van naam en logo tijdens de verschillende congressen
o Tien toegangskaarten voor het jaarcongres (dag- en avondprogramma)
o Tafel voor 8 personen tijdens het avondprogramma
Gratis deelname voor twee personen aan de Masters of Industry bijeenkomsten; inhoudelijke masterclasses
en kennisdeling in een sterk netwerk (www.mastersofindustry.nl)
Vijftien papieren en twintig digitale abonnementen op het betreffende vakblad

Een Industrielinqs Partnership heeft een looptijd van twee jaar en kost € 15.000 per jaar.
Voorwaarden:
Het partnerbedrijf heeft een duidelijke, toetsbare propositie binnen de sectoren waarop de platforms zijn gericht.
Inhoudelijke betrokkenheid op directie en/of hoger management niveau.
Actieve bijdrage aan de kwalitatieve instandhouding en uitbreiding van de verschillende Platforms.

Voor akkoord
Handtekening: .………………………………………………
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Aan: Industrielinqs Pers en Platform B.V.
E-mail: administratie@industrielinqs.nl
Hierbij meldt onderstaand bedrijf zich aan als Industrielinqs partner.
Dit partnership heeft een looptijd van twee jaar en kost € 15.000 per jaar (excl. btw).
Gelieve volledig in te vullen!

Bedrijf: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contactpersoon: ……………………………………………………………………….. Voorletters: ……………………………………………… □ M □ V
Factuuradres: …………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
Postcode: …………………………………………………………………..Plaats: ………………………………………… Land: ………………………………..
E-mailadres facturen: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kenmerk / Purchaseorder: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
BTW-nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
KvK nummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Graag vooraf aanleveren:
Bedrijfslogo in JPG alsmede een logo in EPS formaat, met verwijzing naar de website: ……………………………………………….
Graag aanvinken als u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen.
Aanmelden
Wij verzoeken u om dit formulier getekend te retourneren aan Industrielinqs pers en platform. U meldt zich hiermee
aan als Overall partner van Industrielinqs pers en platform. Na ontvangst van het volledig ingevulde én
ondertekende formulier ontvangt u de eerste factuur. Deze dient strikt binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn
voldaan. De algemene voorwaarden zijn hier van toepassing. Deze kunt u desgewenst raadplegen op
www.industrielinqs.nl
Voor akkoord
Totaalbedrag:

……………………………………………… (excl. btw)

Naam:

………………………………………………. Datum: …………………………………………….

Handtekening: ……………………………………………….
Industrielinqs hecht veel waarde aan uw privacy. Bij het verwerken van uw gegevens leven wij de wet- en regelgeving
van de Wet bescherming persoonsgegevens na. In ons privacy statement leggen we uit welke gegevens wij
verzamelen, voor welke doeleinden, hoe wij deze gegevens verkrijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt
uitoefenen. Bekijk hier het Privacy Statement van Industrielinqs.
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