Sponsorovereenkomst
Pakketmogelijkheden

www.Spir-id.nl

Door ondertekening van deze overeenkomst wordt u partner van Spir-id:
een exclusief Zeeuws netwerk waar ontmoeten, inspireren en communiceren centraal staat.
Twee hoogwaardige bijeenkomsten per jaar met als sleutelwoorden: topsprekers, relatiemarketing én exclusiviteit.

Wat krijgt u ervoor terug:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Branche-exclusiviteit
Eén toegangsbewijs per 100 euro* (minimum inleg – zie onderstaand schema)
Bij iedere vijf toegangsbewijzen, één gratis toegangsbewijs voor de eigen medewerker.
Logo op website
Link naar eigen website
Logo op uitnodigingskaarten (2x per jaar)
Logo en naamsvermelding op bijeenkomsten
Logo in advertenties waar mogelijk
Logo en/of naamsvermelding waar verder mogelijk.
Jaarlijkse partnermeeting

*Minimum inleg:
Per bijeenkomst

Hoofdbranches

Overige branches

Minimale inleg

€ 1.000,00

€ 500,00

Aantal kaarten

10 + 2

5+1

De hoofdbranches zijn: accountantskantoor, advocatenkantoor, bankwezen, verzekeringswezen, uitzendbureau.

Opzet bijeenkomsten
• Spir-id organiseert per jaar twee bijeenkomsten.
• Periode:
één vóór de zomervakantie (periode: mei),
één na de zomervakantie (periode: eind september/begin oktober)

Betrokkenheid A-partners
Per jaar wordt er minimaal één partnermeeting georganiseerd.
Onderwerpen die aan de orde komen tijdens deze bijeenkomst:
• Evaluatie
• Inbreng onderwerpen
• Inbreng potentiële sprekers
• Openzetten kanalen voor benadering van sprekers
• Lijst genodigden per onderwerp bespreken
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Voorwaarden
• Overeenkomst gaat in na ondertekening van de sponsorovereenkomst en geldt voor de duur van één jaar.
Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
• Overeenkomst wordt na afloop van het jaar automatische verlengd voor de periode van één jaar,
mits schriftelijke opzegging, minimaal drie maanden voorafgaande aan de afloop van de overeenkomst.
• Een jaar heeft twee bijeenkomsten.
• Betaling van de sponsorgelden geschiedt in twee termijnen per jaar.
• De eerste termijn volgt direct na inschrijving.
• Iedere volgende termijn volgt met het verzenden van de toegangskaarten.
• De organisatie heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
• Er kunnen extra kaarten worden bijbesteld door de sponsoren, zolang de voorraad strekt.
• Prijs per extra kaart: € 100,00.
• Partners hebben branche-exclusiviteit, welke in deze overeenkomst zijn vastgelegd.
• Iedere partner dekt maximaal 1 branchecode af.
Codes zijn overeenkomstig het branchecodeoverzicht van de Kamer van Koophandel.
• Bij verhindering van de spreker of bij overmacht behoudt Spir-id zich het recht voor de bijeenkomst
door een andere spreker te laten verzorgen of de bijeenkomst op een andere datum te organiseren.
• De activiteiten van Spir-id starten na inschrijving van voldoende sponsoren. Streefdatum: 1e helft 2008.

Uitnodigingsbeleid
• Toegangskaarten worden acht – zes weken voorafgaand aan de bijeenkomsten verzonden aan de partners.
• Partners dragen zelf zorg voor verspreiding van uitnodigingen aan hun relaties.
• Partners hebben een inspanningsverplichting in het uitnodigingen van haar relaties.
Wanneer hieraan geen gehoor wordt gegeven behoudt de organisatie het recht om het partnerschap te rouleren.
• Spir-id is niet verantwoordelijk voor eventuele doublures in het verspreiden van de toegangskaarten
onder de relaties van de partners.
• Uitnodigingskaarten hebben een uniek nummer.
• Spir-id registreert per sponsor de uitgegeven nummerreeksen van de uitnodigingskaarten.
• Genodigden dienen zich met het unieke nummer aan te melden via de website van Spir-id.
• Genodigden krijgen toegang tot de bijeenkomst wanneer zij zich via de website van Spir-id hebben geregistreerd.
• De partner kan de aanmeldingen van haar relaties via de website van Spir-id monitoren.
• Geregistreerde genodigde kan na aanmelding zijn toegangsbewijs uitprinten.
• Op vertoon van dit entreebewijs wordt toegang tot de bijeenkomst verkregen.
• Geregistreerde aanmelders ontvangen ongeveer twee dagen voor de datum van de bijeenkomst een herinneringsmail.
• Bezoekers ontvangen bij de entree een badge en een gastenlijst.
• Consumpties & hapjes zijn inbegrepen.
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Onderstaande meldt zich aan als Spir-id partner:
Naam bedrijf:

……………………………………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………………………………

PC & Plaats:

……………………………………………………………………………………………

Contactpersoon:

……………………………………………………………………………………………

Functie:

……………………………………………………………………………………………

Tel.nr. algemeen:

……………………………………………………………………………………………

Tel.nr. direct/mobiel:

……………………………………………………………………………………………

Fax:

…………………………………………………………………………………………….

E-mail:

…………………………………………………………………………………………….

Internet:

…………………………………………………………………………………………….

Inleg per bijeenkomst:

€ …………………………….
(minimaal: hoofdbranche 1.000 euro / overig: 500 euro)

Aantal toegangsbewijzen
per bijeenkomst:

……………+………… gratis
( 1 toegangsbewijs per 100 euro / iedere 500 euro = 1 gratis toegangsbewijs)

Gedurende de duur van deze sponsorovereenkomst heeft ondertekende organisatie
een branche-exclusiviteit voor de volgende BIK Code:
Code:

………… Omschrijving: ……………………………………………………………………………

Voor akkoord:
Naam ondertekenaar:

Handtekening* ……………………………………………………………………………

………………………………..

Datum:

……………………………………………………………………………

Ondertekend formulier retourneren aan:
Spir-id – Postbus 47 – 4380 AA Vlissingen - fax: 0118 – 47 57 31
* Door ondertekening van dit formulier geeft de ondertekende te kennen de in deze
sponsorovereenkomst omschreven voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

