Sponsorkansen

Westfriese Bedrijvengroep

De Westfriese Bedrijvengroep:
BRANDPUNT VOOR BEDRIJVEN
Wie bekend is met het woord ‘brandpunt’ weet
precies dat deze term staat voor het punt waar stralen
samenkomen. Een mooi woord om duidelijk te maken
waar de Westfriese Bedrijvengroep voor staat. Een
succesvolle samenwerking van regionale bedrijven
die elkaar aanvullen en completeren tot één sterk
geheel. Voor een optimale ontwikkeling van de regio.
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Wie zijn wij?
De Westfriese Bedrijvengroep is een regionale
vereniging, die de sociaaleconomische belangen
behartigt van het bedrijfsleven in heel West-Friesland.

Ondernemen is kansen zien

Als spreekbuis namens een kleine 800 bedrijven en

Verder kijken dan vandaag. En dat

aanspreekpunt voor hogere overheden en instanties

doet de Westfriese Bedrijvengroep.

werkt de vereniging samen met het Ontwikkelings

Lokaal, regionaal én bovenregionaal.

bedrijf Noord-Holland Noord, de Kamer van Koop-

Als overkoepelende organisatie voor

handel, de Provincie Noord-Holland, de Hollandse

ondernemers. Met als doel de be-

Werkgevers Vereniging, Halter in Balans en branche

vordering van het bedrijfsklimaat in

organisaties als VNO-NCW, WLTO, Bouwend Nederland

West-Friesland. Daar maakt de West-

en Ondernemers Organisatie voor de Logistiek (EVO).

friese Bedrijvengroep zich hard voor.
U toch ook?

Leden van de Westfriese Bedrijvengroep profiteren van een breed netwerk en vele contacten
op directieniveau, die garant staan voor een duidelijke ontwikkeling in ondernemerschap.
Zowel persoonlijk als zakelijk. Daarnaast bieden wij specifieke ondersteuning aan vele regionale
ondernemersverenigingen. Kortom, belangenbehartiging voor Westfriese ondernemers in de
ruimste zin van het woord.

Wat doen wij?
De Westfriese Bedrijvengroep is een actieve vereniging, die actie onderneemt voor een voorspoedige
economische ontwikkeling van de regio via netwerken en lobbyen. Door onze rijke reguliere contacten
zijn wij in staat tot resultaatgerichte overleggen en een goede afstemming van activiteiten. Met het
instellen van regionale commissies van leden met specifieke deskundigheden op deelterreinen als
infrastructuur, onderwijs en opleiding, energie en milieu, communicatie en publiciteit zijn wij in staat
kennis te verwerven en te verspreiden.
Naast onze eigen website met nieuws voor leden en belangstellenden, geven wij minstens zes
maal per jaar het magazine Westfriese Zaken uit met actuele informatie en berichtgeving vanuit de
plaatselijke clubs. In samenwerking met de HOC wordt eenmaal per jaar de ‘Dag van de Westfriese
ondernemer’ georganiseerd en we ondersteunen de Stichting Ondernemersgala Westfriesland die
jaarlijks het ‘Westfries Ondernemersgala’ organiseert. Tijdens dit gala wordt de Ondernemingsprijs
Westfriesland Méér en de Runner Up uitgereikt.
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Sponsormogelijkheden

De Westfriese Bedrijvengroep wordt al vele jaren ondersteund door een
groot aantal sponsoren. Mede door die baten kan de bedrijvengroep haar
kerntaken ten uitvoer brengen.
Ook uw onderneming kan toetreden tot deze groep. Maar voor wat, hoort
wat. Als tegenprestatie zorgen wij er voor dat uw logo of bedrijfsnaam
frequent onder de aandacht wordt gebracht van bijna 11.000 bedrijven,
organisaties en instanties die ons magazine ‘Westfriese Zaken’ ontvangen.
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Ook via de website en op bijeenkomsten zal uw logo en bedrijfsnaam
veelvuldig in beeld worden gebracht. Uiteraard in full color. Zo werkt u
tegelijkertijd aan uw reputatie én die van West-Friesland.

Hoofdsponsor
Voor een bedrag van € 1.250,-* per jaar bent u hoofdsponsor van de WBG.
In ruil daarvoor kunt u het volgende van ons verwachten:
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• Uw bedrijfslogo op de hoofdsponsorpagina van ons magazine
• Uw bedrijfslogo op de hoofdsponsorpagina van onze website en roulerend op alle
pagina’s binnen de site
• Een link vanaf onze website naar uw eigen internetsite
• Uw bedrijfslogo op onze presentatiebanners, die bij elke interne en
externe activiteit van de WBG worden geplaatst
• Twee toegangskaarten voor het jaarlijkse ondernemersgala in schouwburg ‘Het Park’ in Hoorn
• Eens per 3 jaar een bedrijfs- of productpresentatie plus foto’s in het magazine Westfriese
Zaken t.g.v. 2/3 pagina

* Bedragen zijn excl. BTW

Aanmelden
U wilt ook sponsor worden?
Uw interesse om zich als hoofdsponsor van de Westfriese Bedrijvengroep aan te sluiten vernemen
wij graag! De coördinatie van alle sponsoractiviteiten wordt behartigd door Jan Balstra van
InterProfit uit Midwoud.

Contactgegevens:
InterProfit
Langeland 32, 1679 WE Midwoud
Telefoon: 06 - 26 70 64 14
E-mail: sponsoring@westfriesebedrijvengroep.nl
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We heten u graag
welkom als sponsor bij de
Westfriese Bedrijvengroep

Want samen staan we sterk

Contactgegevens
Postadres: Postbus 30, 1620 AA Hoorn

Internet: www.westfriesebedrijvengroep.nl

Tel.: 0229 - 29 65 97

Bankrekeningnr.: 12.13.99.427

Fax.: 0229 - 29 84 36

Inschrijfnr. K.v.K.: 37093314

E-mail: info@westfriesebedrijvengroep.nl

BTW-nummer: 8096.10.140.B.01
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www.westfriesebedrijvengroep.nl

