Lidmaatschap BrandPartners Sittard-Geleen
Leden van de vereniging BrandPartners Sittard-Geleen zijn ondernemers,
sociaal-maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, lokale overheid,
kunst- en cultuurinstellingen en vertegenwoordigers van organisaties op het
gebied van sport en toerisme.
Zij zien er belang in om zich in te zetten voor onze vereniging. Samen trachten
wij de concurrentiekracht van de stad Sittard-Geleen te vergroten en
investeerders, inwoners, bezoekers en bedrijven te binden aan de stad. Ook uw
organisatie is gebaat bij een gezonde economische toekomst van onze stad. Gaat
het goed met onze stad, dan is dat goed voor uw organisatie!
Staat u achter de missie van de vereniging BrandPartners Sittard-Geleen en wilt
u ook een bijdrage leveren aan dit initiatief? Meldt u dan nu aan voor één van
de volgende lidmaatschappen.





BrandPartner
ons initiatief een speciaal
Lidmaatschap A:
publieke sector)
Lidmaatschap B:
medewerkers)
Lidmaatschap C:
>250 medewerkers)

€ 1.000,- per kalenderjaar ( Alle organisatie die
warm hart toedragen)
€ 250,- per kalenderjaar ( Organisaties uit de
€ 500,- per kalenderjaar ( MKB bedrijven < 250
€ 750,- per kalenderjaar ( Grotere bedrijven

Voordelen van een lidmaatschap
 Profilering van uw organisatie op de website gedurende de periode van het
lidmaatschap, middels een link naar uw bedrijfssite.
 Vermelding van 2 vertegenwoordiger van uw organisatie op onze website
met foto en profielschets
 Gratis toegang tot de netwerkbijeenkomsten van de BrandPartners
Sittard-Geleen
 Kennis maken en delen met zakelijk interessante relaties
 Gratis toegang tot het interne gedeelte van onze website, een bron van
informatie, contacten en kennis
Indien u ervoor kiest om BrandPartner te worden zal uw bedrijfslogo bovendien
vermeld worden op onze website.
Mocht u nog vragen hebben over het lidmaatschap neem dan per email contact
met ons op via info@brandpartnerssittardgeleen.nl
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van tenminste 1 jaar.
Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
Opzegtermijn 1 maand.

