
Hé Jochies en Messies,

Op 7, 8 en 9 oktober 2022 vindt de Nationale Conventie (NC) “Me stadsie zonder 

muren” in Utrecht plaats. De NC is dit jaar een extra groot feest want de stad Utrecht 

bestaat 900 jaar en JCI Utrecht bestaat 60 jaar! Vier jij dit feest vol met lezingen, 

workshops, bedrijfsbezoeken, borrels, een diner en een knallende party met ons mee?!

Liefs, JCI Utreg ;) 

word nu vriend!
Speciaal voor leden en senatoren van JCI is er een speciale aanbieding! 

Breng nu je bedrijf onder de aandacht door:

•	 &	Jouw	bedrijfslogo	op	de	partnerpagina	van	“mestadsie2022.nl”

•	 &	Jouw	bedrijfslogo	op	schermen	tijdens	de	NC

•	 &	Jouw	bedrijfslogo	in	de	aftermovie

•	 &	 Jouw	 bedrijfslogo	 in	 een	 post	 over	 onze	 partners	 op	 alle	 social	media	 kanalen	 van	 JCI	

Utrecht	en	MeStadsie	2022

EN 1x een passe-partout (t.w.v. € 189) om 3 dagen de NC bij te wonen, of cadeau te doen aan 

iemand die JCI echt moet leren kennen!

Dit alles voor maar € 500!! (exclusief btw)

€500,-



Ja, ik word vriend van me stadsie! 

algemene voorwaarden
•	 We ontvangen jouw logo graag in .ai/.eps/.jpg/.png via partnerships@mestadsie2022.nl.

•	 We ontvangen graag de URL van je website waar we naar kunnen linken vanaf 

mestadsie2022.nl

•	 Betaling van de “Vriend van me stadsie” aanbieding graag overmaken naar 

NL90TRIO0338726977 t.n.v. Stichting JCI Utrecht Events.

•	 Zodra wij jouw logo en de betaling ontvangen hebben, verschijnt jouw logo meteen op 

de partnerpagina. Wanneer je tijdig betaalt is er dus meer exposure voor jouw bedrijf!

•	 Wanneer de NC niet of niet (volledig) in de geplande vorm kan doorgaan door 

omstandigheden buiten onze macht, zoals vanwege overheidsmaatregelen, dan kan 

Stichting JCI Utrecht Events besluiten de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Wij 

proberen in dat geval om de aanbieding zo veel mogelijk in stand te houden en zullen de 

prijs aanpassen zodat die aansluit bij de manier waarop de NC doorgang vindt. 

Naam bedrijf:..........................................................................................................................

Voor- & Achternaam:...........................................................................................................

Straat & Huisnummer:.........................................................................................................

Postcode & Woonplaats:.....................................................................................................

E-mailadres:...........................................................................................................................

Telefoonnummer:..................................................................................................................

JCI Kamer: ..............................................................................................................................


