Partnermogelijkheden
Meld uw organisatie nu aan als eventpartner van RPAnhn en verbind uw bedrijf
voor één of vier jaar aan diverse unieke arbeidsmarktevents met uiteenlopende doelgroepen
voor een optimale zichtbaarheid in de regio Noord-Holland Noord!

Premium Eventpartner
Partnerschap voor vier jaar
€ 7.500,- per jaar
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U verbindt zich voor vier jaar en kunt aansluiten bij de evenementen die RPAnhn in
die periode organiseert. RPAnhn organiseert jaarlijks onder meer de Maand van het
Werk (oktober), Het Grootste Werkfestival, Kracht on Tour en Taalakkoord-bijeenkomsten.
Een Premium Eventpartner:
Is zichtbaar bij elk evenement van RPAnhn, in de on- en offline communicatie voor,
tijdens en na het evenement. Wij plaatsen bijvoorbeeld uw logo op de website van
RPAnhn en op de diverse evenementenwebsites, en uw logo wordt geprojecteerd op
het scherm bij plenaire delen van bijeenkomsten.
Mag zijn naam verbinden aan een spreker, lezing of voorstelling bij Het Grootste
Werkfestival. In overleg kan een (eigen) voorstelling in het programma worden
ingebracht.
Kan in overleg een losstaand evenement (kennissessie) organiseren onder de vlag
van RPAnhn, voor de partners uit het netwerk van RPAnhn.
Krijgt twee tafels à acht personen bij het Goede Doel Diner, aansluitend aan Het
Grootste Werkfestival.
Krijgt ruimte voor een eigen stand op het netwerkplein bij Het Grootste Werkfestival en op het netwerkplein bij Kracht on Tour (bij voorkeur in combinatie met het
aanbieden van een deal aan de deelneemsters van Kracht on Tour).
Kan een bijdrage leveren aan goodiebags die worden uitgereikt aan deelnemers van
evenementen (indien van toepassing).
Wij willen u graag een pakket aanbieden dat past bij uw organisatie. De precieze
invulling van het Premium pakket doen wij daarom graag in overleg met u.

RPAnhn garandeert indien gewenst branche-exclusiviteit aan Premium Partners.

Eventpartner RPAnhn
U verbindt zich voor een jaar aan één of meerdere evenementen van RPAnhn. Wij bieden u bij elk evenement:
Plaatsing van uw logo op de eventwebsite en de website van RPAnhn.
Projectie van uw logo tijdens het event bij het plenaire deel.
Uw logo wordt gebruikt in alle (on- en offline) uitingen voor en na het event en u kunt uw organisatie presenteren in de nieuwsbrief van RPAnhn (bereik: 4.000+).
Eventpartners kunnen zich presenteren op de sociale kanalen van RPAnhn en het event: Facebook, Twitter en Linkedin.

Het Grootste Werkfestival			

€ 5.000,-

Beleef de arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord en
ontdek hoe samenwerking successen brengt! De expeditie
door en over de regionale arbeidsmarkt tijdens de Maand van
het Werk toont mooie initiatieven en projecten.

		

SAMEN WERK(T)!

De Eventpartner van Het Grootste Werkfestival mag zijn
naam verbinden aan een spreker, lezing of voorstelling. In
overleg kan een (eigen) voorstelling in het programma worden
ingebracht.

U krijgt twee tafels à acht personen bij het Goede Doel Diner,
De opbrengst? Een bron van inspiratie om arbeidsmarktvraagaansluitend aan Het Grootste Werkfestival.
stukken gezamenlijk aan te pakken – want: Samen Werkt!
Gepresenteerd tijdens Het Grootste Werkfestival, op maanPlaatsing van uw logo op een partnerbanner die in het zicht
dag 29 oktober in schouwburg Het Park in Hoorn!
wordt geplaatst bij de entree en op het podium, en ruimte
voor een eigen stand op het netwerkplein.
Voor werkgevers, ondernemers, onderwijs- en overheidsbeBezoekers van Het Grootste Werkfestival ontvangen na afleidsmakers en bestuurders en overige geïnteresseerden in
loop een goodie bag. U kunt daar een bijdrage aan leveren.
arbeidsmarktontwikkelingen.

Kracht on Tour 2018				€ 2.500,Kracht on Tour Noord-Holland Noord maakt vrouwen bewuster van het belang van financiële zelfstandigheid en helpt
hen stappen te zetten naar een betere economische positie.
De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor vrouwen in de
regio Noord-Holland Noord die (weer) willen werken en hun
eigen geld willen verdienen.

Pak je kans: je toekomst begint NU!

Een Eventpartner van Kracht on Tour kan in overleg zijn naam
verbinden aan een workshop of een (eigen) voorstelling in het
programma inbrengen.
Ruimte voor een stand op het netwerkplein bij elke bijeenkomst.

RPAnhn organiseert drie bijeenkomsten in de regio
Noord-Holland Noord. Op 8 oktober in Hoorn, 8 november in
Alkmaar en 22 november in Schagen.

Taalakkoord NHN				€ 1.000,Het Taalakkoord Noord-Holland Noord is gericht op bevordering van taalvaardigheid. Door het tekenen van het Taalakkoord verbinden organisaties zich aan het streven om taal-,
reken- en digitale vaardigheden binnen hun organisatie te
faciliteren en verder te verbeteren. In deze regio zijn inmiddels bijna 50 organisaties aangesloten.

Ruimte voor een stand en/of presentatie tijdens bijeenkomsten Taalakkoord NHN (2 à 3 keer per jaar).

Ik word:
Premium Eventpartner RPAnhn
Eventpartner RPAnhn voor

0 Het Grootste Werkfestival

0 Kracht on Tour

0 Taalakkoord NHN

Ik reserveer .... tafel(s) à 8 personen voor het Goede Doel Diner op 29 oktober in Hoorn (18.30 - 21.30 uur).
(de opbrengst komt ten goede van Stichting Laureus Nederland, www.laureus.nl)
Naam en organisatie:
E-mail:							Telefoonnummer:
Contact en meer informatie: info@rpa-nhn.nl | www.rpa-nhn.nl | www.hetgrootstewerkfestival.nl | www.krachtontournhn.nl
Cynthia Boorsma 06 44 15 90 79 | Manon Kant 06 22 44 85 06 | Anita Metzelaar 06 21 23 52 27

