Hengelo500 Businesspartner
Word citymarketingpartner!
van Hengelo
Hengelo Promotie heeft de ambitie om het
economisch klimaat van Hengelo te versterken.
We willen mensen en bedrijven verleiden om voor
Hengelo te kiezen. Dat doen we door
verschillende marketingactiviteiten op te zetten
waarmee we Hengelo onder de aandacht brengen
van bewoners, bezoekers en toeristen.

Jij bent onze ambassadeur!
Jouw organisatie kan ook een bijdrage leveren
aan de marketing van Hengelo. Bijvoorbeeld door
in je eigen communicatiemiddelen Hengelo op
een positieve manier te promoten. Want samen
staan we sterker!
Maar je kunt ook citymarketingpartner worden en
een financiële bijdrage leveren aan onze
evenementen, toerisme en marketingactiviteiten.
Zo help je ons Hengelo nog aantrekkelijker te
maken.

Kosten lidmaatschap:

500

De H500 - Businesspartner is een zakelijk initiatief
van Hengelo Promotie voor het bedrijfsleven.
Als lid investeer je jaarlijks 500 euro om onze stad
levendiger te maken en ben je maatschappelijk
betrokken.

Wat je ervoor terug krijgt?
Inspirerende bijeenkomsten op bijzondere
locaties en een VIP-behandeling voor jou en je
gast tijdens een Hengelo's evenement.
Word Hengelo500 - Businesspartner! Dan
profiteer je van een leuk jaarprogramma, sta je
als partner vermeld op hengelopromotie.nl en
ontmoet je meer inspirerende ondernemers, die
Hengelo een warm hart toedragen.

Wat doen we met jouw bijdrage?
Ondersteuning evenementen

250

Citymarketing / toerisme

100

H500 bijeenkomsten

150

Meer weten of lid worden?
Neem contact op met Martine Fabels,
martine@hengelopromotie.nl. of bel
(074) 250 1080.

Ja, ik word H500 Business partner van Hengelo Promotie voor 500 euro*
per jaar

Inschrijfformulier

Nog geen citymarketingpartner? Word dan snel lid!
Graag onderstaand formulier invullen, ondertekenen, inscannen of fotograferen en mailen naar
info@hengelopromotie.nl. We nemen dan snel contact met je op.

Ja, ik word H500 Businesspartner van Hengelo Promotie voor 500 euro* per jaar
Organisatie:

Lidmaatschap op naam van:

Adres:

Postcode + Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Startdatum overeenkomst:

Handtekening:

ik ga akkoord met de privacy & cookie statement van Hengelo Promotie. Te vinden op
www.hengelopromotie.nl/privacyverklaring
*Kosten zijn exclusief BTW. De overeenkomst is persoonsgebonden en wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. Als
begindatum geldt de dag van het aangaan van de overeenkomst. De contractperiode wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1
jaar. Schriftelijke opzegging is mogelijk minimaal 2 maanden voor afloop van de contractperiode.

