
JCI Nederland heeft een aanzienlijk netwerk van ondernemende jonge mensen. Ons jaarlijkse 
nationale congres is een prachtig moment om deze leden uit Nederland bij elkaar te brengen. 
Als partner van dit evenement is het mogelijk om uw organisatie onder de aandacht te brengen 
van honderden young professionals vanuit heel Nederland. Zo kunt u werken aan bijvoorbeeld 
het vergroten van naamsbekendheid, werving van personeel en/of acquisitie. We bieden 
verschillende standaard pakketten aan voor onze partners, met een knipoog naar Utrechtse 
iconen. Natuurlijk zijn er ook exclusieve partnerships op maat mogelijk.

Pakket ‘Nijntje’

Logo & verwijzing op event website
-

Logovermelding op schermen tijdens 
congres

-
Logovermelding in promotiefilmpje(s)

-
Logovermelding in aftermovie

-
Logovermelding (1x) in post op social 

media kanalen JCI Nederland, JCI 
Utrecht, Nationale Conventie

Pakket ‘Oude gracht’

Alles uit het ‘Nijntje’pakket en 
daarnaast ook:

Logovermelding in footer website, 
zichtbaar op iedere pagina

-
Banner of vlag op congreslocatie 

zaterdag*
-

Stand op de tradeshow waarmee 
bedrijf, product of dienst tijdens het 
congres gepresenteerd kan worden

- 
Logovermelding op kleding 

organisatie (ongeveer 35 man)*
- 

1x passe partout (t.w.v. €400,-)

Pakket ‘domtoren’

Alles uit het ‘Nijntje’& ‘Oude 
Gracht’pakket en daarnaast ook:

Een extra passe partout (dus twee in 
totaal t.w.v. €800,-)

-
Logovermelding op toegangspas voor 

deelnemers
-

Banner of vlag op alle locaties, dus 
congreslocatie zaterdag, borrels, diner, 

feest*
- 

Uniek persbericht/uiting over 
partnership gedeeld op alle social 

media kanalen van JCI Utrecht en Me 
Stadsie 2022

samenwerkingsmogelijkheden

exclusieve partner

Naast onze standaard pakketten, 
kunnen we ook een pakket op maat 

samenstellen met interessante 
extra’s

Invulling eigen programmaonderdeel
Een ruimte of zaal vernoemd naar uw 

organisatie
Uw logo & tekst in meerdere social 
media posts, website, nieuwsbrief

Banner op het hoofdpodium
Logo op keycords

Photobooth tijdens feest met 
logovermelding op foto’s

Podcast-uitzending
Extra passe partouts met een 

interessante korting

Interesse? Neem 
contact op met Jan 
Jaap Meendering, onze 
coordinator partnerships, 
via partners@
mestadsie2022.nl

€500,- €1250,- €2500,- Prijs in overleg

Alle prijzen zijn exclusief BTW
* Materialen/realisatie door partner te regelen


