ANTWOORDFORMULIER Partnership Utilities Platform
Partners adviseren de redactie over de koers en de actuele thema’s van het magazine en internetsite, ze
werken mee aan de opzet en uitrol van het jaarcongres en zijn altijd welkom op de evenementen die bij
‘hun’ blad horen. Drie maal per jaar organiseert het platform een rondetafelgesprek waarbij onder
leiding van de hoofdredacteur op een onafhankelijke en inhoudelijke manier wordt gediscussieerd over
actuele zaken. De thema’s van deze meetings worden ruim van tevoren bekendgemaakt.
De discussies helpen de partners om met gelijkgestemden te praten over de zaken waar ze dagelijks
tegenaan lopen. Van het rondetafelgesprek wordt een verslag gemaakt voor het blad Utilities. Daarnaast
kunnen deelnemers onderwerpen aandragen voor artikelen. Ook bieden de bijeenkomsten de redactie
van Utilities de mogelijkheid om haar visie te toetsen aan de praktijk van de partners. Partners kunnen
bij de bijeenkomsten een directeur, expert of zelfs een klant aan tafel brengen om met verstand van
zaken en zonder commerciële insteek, een bijdrage te leveren aan de discussie.
Een partnership in deze vorm houdt direct in dat een partner ook automatisch sponsor is van het
jaarcongres van het blad. En voor dat jaarcongres denkt de partner ook mee over het
thema, de sprekers en de exploitatie van het evenement.
Als Partner van het Utilities Platform krijgt u:
• Drie keer maal per jaar deelname aan het thematische rondetafelgesprek
o Inhoudelijke discussies in een sterk netwerk
• Vermelding van naam en logo op de partnerpagina in het blad Utilities
• Vermelding van naam en logo op de partnerpagina op www.utilities.nl
• Per jaar een pagina advertorial in Utilities
• Tijdens het jaarcongres
o Zichtbaarheid van naam en logo in de wervingscampagne
o Zichtbaarheid van naam en logo tijdens het jaarcongres
o Tien toegangskaarten voor het jaarcongres (dag- en avondprogramma)
• Gratis toegang voor twee personen voor alle andere events rond Utilities (waaronder het Watervisie
Platform)
• Vijf papieren en twintig digitale abonnementen op het blad Utilities
Een partnership heeft een looptijd van twee jaar en kost u per jaar € 4.000,Voorwaarden:
- Het partnerbedrijf heeft een duidelijke en toetsbare propositie binnen de sector waarop het platform is
gericht.
- Inhoudelijke betrokkenheid bij het Utilities Platform op directie en/of hoger management niveau.
- Actieve bijdrage aan de kwalitatieve instandhouding en uitbreiding van het Utilities Platform.
Voor akkoord
Handtekening: .………………………………………………

Z.O.Z.

ANTWOORDFORMULIER Partnership Utilities Platform
Aan: Industrieperspectief
T.a.v. administratie
e-mail: administratie@industrieperspectief.nl
Hierbij meldt onderstaand bedrijf zich aan als partner van het Utilities Platform. Een partnership heeft
een looptijd van twee jaar en kost per jaar € 4.000,Gelieve volledig in te vullen!
Bedrijf : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Contactpersoon: …………………................................ Voorletters: ……….…………………… □ M □ V
Factuuradres: …………………………………………………………………………………………….……………………….
Postcode: ……………………………….. Plaats: …………………………………. Land: ……………………………….
E-mailadres Facturen: …………………………………………………………………….………………………………….
Kenmerk/purchaseorder:…..…………………….………..……………………………………………………………….
BTW-nummer: ……………………………………………………………………..…………………………………………….
Graag vooraf aanleveren:
Bedrijfslogo in .JPG alsmede een logo in .EPS-vorm met verwijzing naar website:
……………………………………………………
Aanmelden
Wij verzoeken u om dit formulier getekend te retourneren aan Industrielinqs pers en platform. U meldt
zich hiermee aan als partner van het Utilities Platform. Na ontvangst van het volledig ingevulde én
ondertekende formulier ontvangt u een factuur. Deze dient strikt binnen 14 dagen na factuurdatum te
zijn voldaan. De algemene voorwaarden zijn hier van toepassing. Deze kunt u desgewenst raadplegen op
www.industrielinqs.nl
Voor akkoord
Totaalbedrag: ……………………………………………….. (excl. 21% BTW)
Datum: .………………………………………………
Naam: .………………………………………………
Handtekening: .………………………………………………

