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Feeding the Future
Conferentie + Workshop:

De Food & Agri business van Morgen

10:00 - 16:00 uur | 30 Oktober, 2019

Heliconweg 60, 8914 AT Leeuwarden
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Sponsorship
MAAK  HET

VERSCHIL  EN . . .

DOE  WAT  JE

ECHT  LEUK

V INDT .

Het is een Win-Win!
Als sponsor van een

Feeding the Future event

kom je in contact met je

belangrijkste doelgroepen

en biedt het je een unieke

mogelijkheid om kennis te

maken met het 'nieuw

business ecosysteem' en de

community van there om

je merkbekendheid te

vergroten en jezelf neer te

zetten als een innovator

binnen het thema dat

iedereen bezig houdt,

Ieder event brengt je in

contact met een ander publiek

en geeft belangrijk inzicht,

plezier en een manier op een

onderhoudende manier je

klanten, tussenschakels en

werknemers te verrassen. Doe

goed, ondersteun het noorden

en help entrepreneurs,

innovators en bestaande

organisaties en beleef een

onvergetelijke dag.

Van sponsorschap
naar
ambassadeurschap
naar
businessmember!

2019 RER Global.

namelijk hoe voeden we (ons

in) de toekomst!.



SHARE  WHAT  YOU  DO  

WH I L E  I N S P I R I NG  OTHER S !

 
Future
Leaders

We willen met jou aan een duurzame relatie bouwen. Neem contact met ons op (via 

+31 58-845 95 33 of +31 6 443 178 36) of email ons (info@feedingthefuture.nl) om een op maat

gemaakt pakket dat past bij onze gezamenlijke doelen en interesses.

 

Feeding the Future levert onze sponsoren, ambassadeurs en de there businessmembers om

op een unieke en inspirerende wijze 1) je product of dienst tijdens het event te presenteren, 2)

je bereik te vergroten in een sterk groeiende community, 3) een mogelijkheid om nieuwe

business ideeën te creëren 4) je bedrijfspotentieel te vergroten.

 

Zoekend naar een betekenisvolle manier om je eigen impact te vergroten?

x

Feeding
Friends

Event 
Sponsors

Startup

Toegang tot netwerk en community

Toegangskaarten tot co creatie event

en workshop

Toegang tot app/software om

challenges te creëren

Marketing exposure op social media

en eventpagina

Logo op promotiemateriaal

Toegang tot de 1nspiring workshop/

programma

Presentatie/ruimte op feeding the

future podium/playground

Sponsorschap bijdrage €0.00 €500 €1000 €1500

1 ticket 2 tickets 2 tickets 4 tickets

x x x

x x x

x

x

1 person 2 persons

x x x x

Laten we 
de krachtenbundelen!

Nadat je ons je gewenst sponsorpakket hebt doorgegeven zullen we contact met je opnemen

om de verschillende arrangementen, de verdere voordelen en aanwezigheid vorm te geven.


