Promotieplan Secretaresse Platform Noord (SPiN)
Wie zijn wij?
SPiN (Secretaresse Platform Noord) is de grootste zelfstandige vereniging voor secretaresses in de drie
noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
SPiN biedt een platform om op informele wijze kennis, informatie en contacten te delen in een ontspannen
sfeer.
Wat bieden wij?
Door haar activiteiten biedt SPiN de leden de mogelijkheid om zich te kunnen ontwikkelen en om hun talenten
verder te ontplooien.
We organiseren bijeenkomsten op diverse locaties in de noordelijke regio, Groningen, Friesland en Drenthe.
Tijdens de bijeenkomsten worden workshops aangeboden over onderwerpen die interessant zijn voor de
secretaresse om zich te ontwikkelen en/of te verbeteren. Tevens is er dan de mogelijkheid tot netwerken.
Waar zijn we voor?
We zijn er voor iedereen die iets heeft met het secretariële vak. Van secretaresse tot office-manager
en zzp'er. We hebben allemaal één ding gemeen: het enthousiasme voor het vak!
Waarom sponsoring?
Om onze leden een professioneel en gevarieerd programma te kunnen bieden en tegelijkertijd de contributie
op een aanvaardbaar niveau te kunnen houden, zijn wij op zoek naar bedrijven en organisaties die de
vereniging hierbij kunnen helpen. Sponsors kunnen in geld en in natura sponsoren.
Als sponsor heeft u contact met de secretaresse, de spin in het web, diegene die vaak zaken organiseert. Of het
nu gaat om aanschaf van kantoorartikelen, facilitaire zaken zoals schoonmaak of de koffieapparaten, het
regelen van locaties voor diverse bijeenkomsten, een relatiegeschenk of hotelovernachtingen. De secretaresse
heeft in deze zaken vaak een “beslissende stem”.
Hierdoor zijn secretaresses voor een sponsor een interessante doelgroep.
Wat kunnen wij u als sponsor bieden?
Voor hebben we een standaard sponsorpakket, wat u als sponsor alle mogelijke voordelen biedt. Omdat er niet
altijd van standaard kan worden uitgegaan, hebben we ook de mogelijkheid van een maatwerkpakket. Wij gaan
graag met u in gesprek om de beste mogelijkheid voor u te bespreken.

Sponsorpakket
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermelding van logo in een streamer op de website
Vermelding op de pagina 'Onze sponsoren' met bedrijfslogo in full color, contactgegevens en een link
naar de website en social media kanalen
Artikel op de pagina 'in de spotlight' op de website voor de duur van twee weken
Mogelijkheid een aanbieding aan de leden te doen op pagina ‘aanbieding’ van de website
Mogelijkheid workshops en activiteiten op de website aan te kondigen
Ontvangst van de digitale nieuwsbrief SPiNnet
Promotie van aanbiedingen, activiteiten en/of workshops via social media.
Mogelijkheid om een nieuwsaankondiging te doen bij 'Laatste nieuws'
Met één persoon de bijeenkomsten kunnen bijwonen.
Vermelding in de digitale nieuwsbrief SPiNnet.
Mogelijkheid om, via SPiN, een mailing aan de leden te doen voor een actie, bijeenkomst, workshop of
interessante bijenkomst/activiteit.
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•
•

Mogelijkheid om een korte presentatie te houden tijdens één van de bijeenkomsten.
In overleg zijn er meer mogelijkheden. Wellicht heeft u zelf een voorstel.
Kosten:
€ 225,00 voor 1 jaar
€ 200,00 per jaar voor 2 jaar
€ 175,00 per jaar voor 3 jaar

Maatwerkpakket
Wilt u een andere invulling geven aan uw sponsoring, dan kunt u kiezen voor een maatwerkpakket. Hiervoor
gaan wij graag met u in gesprek om tot een voor u passende sponsoring te komen.
Binnen het maatwerkpakket kunt u bijvoorbeeld denken aan:
• Sponsoren van een locatie voor een bijeenkomst, een lezing of workshop, bloemen, catering e.d.
Bij een maatwerkpakket wordt op basis van de te leveren sponsoring, gekeken naar de mogelijkheden die SPiN
u kan bieden.

Extra's
Wat niet in het sponsorpakket is beschreven, maar wat SPiN wel voor haar sponsoren doet:
o Een uitnodiging wordt digitaal naar onze leden gemaild. Dit is inclusief de links naar de betreffende
website van locatie en workshop(s).
o Van de bijeenkomst wordt een foto-sfeerimpressie gemaakt met vermelding van logo van de locatie
en/of workshop(s). Dit wordt gepubliceerd op onze website en in de digitale nieuwsbrief SPiNnet.
o Blog op website van het SPiN: een sponsor mag hier een leuke event, actie of artikel plaatsen.
Meer informatie
SPiN waarborgt haar sponsoren geen branche-exclusiviteit. Wij geloven dat hoe breder het aanbod aan
mogelijkheden, hoe beter voor onze leden.
Het seizoen loopt van 1 september tot 1 september. Facturering vindt in september plaats, met een
betalingstermijn van 30 dagen.
Om uw logo te kunnen plaatsen op de website en het digitale sponsorbord moet het logo een zo groot mogelijk
aantal pixels hebben, doch dient minimaal 800 x 800 pixels in jpg-, png- of gif te bevatten.
Nadat wij de getekende sponsorovereenkomst hebben ontvangen, gaan de gemaakte afspraken in.
Ledenbestand
SPiN stelt haar leden-/adressenbestand niet ter beschikking aan derden ten behoeve van mailings en/of andere
doeleinden. Om uw doelgroep, onze leden, te bereiken, verzorgen wij de verzending van een mailing voor u of
plaatsen een redactioneel artikel op onze website.
Het is noch leden, noch derden toegestaan de gegevens uit het ledenbestand op het afgeschermde deel van de
website, te gebruiken voor mailings en/of andere commerciële doeleinden.
Interesse in sponsoring?
Graag maken wij een afspraak met u , om de mogelijkheden met u te bespreken.
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met het bestuurslid sponsoring, via info@spin.nu
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