
Communicatie toolkit

• Je wordt als partner in beeld gebracht op de 
AT7 LinkedIn-pagina.

• Mogelijkheid om jouw bedrijfsvideo te laten 
plaatsen op de LinkedIn-pagina van AT7.

• Je ontvangt een raamsticker van NetWerk  
Emmen voor bij de entree van jouw  
bedrijfspand.

• Je ontvangt een houten bak met prikstokken.
• Je logo wordt getoond op het beeldscherm 

bij de entree van AT7.
• Je wordt samen met de andere partners  

uitgenodigd bij de jaarlijks terugkerende  
prikdates.  
 

• Je ontvangt een online mediakit om in te  
zetten op eigen social mediakanalen,  
website of interne kanalen, bestaande uit:

 » het logo van NetWerk Emmen;
 » foto’s van medewerkers van NetWerk  
Emmen aan het werk;

 » video waarop een medewerker van  
NetWerk Emmen aan het woord is.

• Als partner mag je tijdens een prikdate een 
korte bedrijfspresentatie (1 x per jaar) geven, 
waarbij jullie je maatschappelijke betrokken-
heid laten zien.

• Een persbericht.

• ...legt opdrachten neer bij NetWerk Emmen.   
• ...krijgt een ereplek binnen NetWerk Emmen.   
• ...levert andere bedrijven aan die een bijdrage willen leveren aan  

 NetWerk Emmen. 
• ...krijgt exposure via de (online) mediakanalen van AT7. 
• ...neemt deel aan jaarlijks georganiseerde prikdates met andere ondernemers   

 en medewerkers.
• ...wordt voorzien van promotiemiddelen van NetWerk Emmen  

 (afvalprikker, zakken + communicatie toolkit).

Een partner van NetWerk Emmen... 

Als partner van NetWerk Emmen is het mooi om dit uit te dragen binnen je netwerk.  
Je laat je betrokkenheid als ondernemer zien, doordat je meehelpt werk en daarmee banen 
te creëren én tegelijkertijd bijdraagt aan een schone leefomgeving. Allemaal zaken waarvan 
het mooi is om dit binnen jouw en ons netwerk te tonen. Wij bieden partners van NetWerk 
Emmen een communicatie toolkit aan ter ondersteuning van de zichtbaarheid.

Inhoud communicatie toolkit partner



Communicatie toolkit

• Je wordt als sponsor in beeld gebracht op de 
AT7 LinkedIn-pagina.

• Je logo wordt getoond op het beeldscherm 
bij de entree van AT7.

• Je ontvangt een raamsticker van NetWerk 
Emmen voor bij de entree van jouw  
bedrijfspand.

• Je ontvangt een houten bak met prikstokken.
• Je wordt samen met de andere partners  

uitgenodigd bij de jaarlijks terugkerende 
prikdates.  
 

Je ontvangt een online mediakit om in  
te zetten op eigen social mediakanalen,  
website of interne kanalen, bestaande uit:

 » het logo van NetWerk Emmen;
 » foto’s van medewerkers van NetWerk 
Emmen aan het werk;

 » video waarop een medewerker aan het 
woord is.

• Een persbericht.

• ...draagt (eenmalig) bij aan NetWerk Emmen door middel van een financiële  
 vergoeding. 

• ...krijgt exposure via de (online) mediakanalen van AT7. 
• ...neemt deel aan jaarlijks georganiseerde prikdates met andere ondernemers  

 en medewerkers.
• ...wordt voorzien van promotiemiddelen van NetWerk Emmen  

 (afvalprikker, zakken + communicatie toolkit). 

Een sponsor van NetWerk Emmen...

Samen schoon is waar wij voor staan binnen 
NetWerk Emmen. Mis je nog iets in deze toolkit 
of heb je nog aanvullende ideeën? We horen  
het graag.

Meer informatie?
Neem contact op via 
0591 - 636 556 of 
Netwerkemmen@emco-groep.nl

Als sponsor van NetWerk Emmen is het mooi om dit uit te dragen. Je laat je betrokkenheid 
als ondernemer zien, doordat je meehelpt werk en daarmee banen te creëren én tegelijker
tijd bijdraagt aan een schone leefomgeving. Allemaal zaken waarvan het mooi is om dit 
binnen jouw en ons netwerk te tonen. Wij bieden sponsoren een communicatie toolkit aan 
ter ondersteuning van de zichtbaarheid.

Inhoud communicatie toolkit sponsor 


