Doe
m e e!
Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?
Gezondste Regio 2025 gelooft in de kracht van samen. Noord Limburg is
een sterke regio met gezonde, ondernemende mensen en bedrijven. Deze
willen wij graag aan elkaar verbinden zodat we elkaar kunnen helpen en
inspireren met als doel; er voor zorgen dat Noord-Limburg de Gezondste
Regio van Europa gaat worden. Verbinden is ons vak en hiervoor gebruiken we
verschillende tools! Bekijk hieronder op welke manieren we dit doen.
Bundeling

Gezondheidsprikkels

Een digitaal platform, waarin het netwerk rondom
gezondheid met elkaar in contact komt. Hierin worden
allerlei zaken gedeeld die met gezonde projecten/
initiatieven in de regio te maken hebben.

Jaarlijks evenement waarbij vijf lokale projecten/
organisaties in het zonnetje worden gezet doormiddel
van een podium en een geldbedrag.

Gezondheidscafés

Door middel van onze online kanalen, het bezoeken
van evenementen en onze fysieke informatiepunten
zorgen wij voor informatievoorziening en inspiratie,
met als belangrijkste doel het gedachtegoed van
positieve gezondheid zoveel mogelijk te verspreiden.

Bijeenkomsten waarbij lokale gezondheidsmakers
vertellen over hun projecten/initiatieven en waarbij
inspirerende verhalen worden gedeeld over gezonde
onderwerpen.

Informatie

Graag horen we ook van jou hoe jij een steentje bij kunt dragen aan een gezondere leefomgeving. Neem
deel aan ons digitale netwerk, bezoek een van onze evenementen en locaties of neem eens een kijkje op
onze online kanalen. Een gesprek met Jan Jenneskens, onze gezondheidsmaker, is altijd mogelijk en we
denken graag met jou mee.

www.gezondsteregio2025.nl

Partner Worden?
Als je enthousiast wordt van de ambities van Gezondste Regio 2025 hebben we iets extra’s voor je! Je hebt als
organisatie namelijk de mogelijkheid om partner te worden. Bekijk hieronder de verschillende partnerpakketten.

Soort partner

Financiële bijdrage
(per jaar)

Tegenprestatie

Netwerkpartner

250 euro

Naast de eerder genoemde activiteiten van Gezondste Regio 2025, waar
je gratis gebruik van kunt maken, wil jij een intensievere samenwerking.
Bij een netwerkpartnerschap bieden we jou het volgende;
• Jij mag gegarandeerd één keer per jaar over jouw organisatie of een
daarbij behorend project vertellen op een van onze Gezondheidscafés.
• Wij zorgen door middel van alle kanalen die we hebben voor promotie
van jouw organisatie en haar projecten.
• Op de gevel van jouw organisatie komt een bordje met daarop de
titel ‘Wij doen mee – Gezondste Regio 2025’.
• Jij mag het ‘Wij doen mee-logo’ van Gezondste Regio 2025 voeren
op alle kanalen van jouw organisatie.

		
		

		
		
		
		
		
		
		

Pluspartner

1000 euro

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Premium partner

5000 euro

		
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Founding father

Op aanvraag

Jij wilt nog meer! Bij een pluspartnerschap bieden we jou alle voordelen
van het netwerkpartnerschap en het volgende;
• Vanuit jouw organisatie wordt een speciale blog-sectie gemaakt met
artikelen over jouw projecten en bezigheden. Dit wordt gedeeld op
onze website en op onze online kanalen.
• Jij mag gegarandeerd 1x per jaar over jouw organisatie en haar projecten
vertellen tijdens een Gezondheidscafé en meedenken over het programma.
• Jij mag met 50% korting adverteren in ons gezondheidsmagazine.
• Jij mag 1 maand per jaar kostenloos adverteren in Bundeling,
ons digitale netwerk.
• Jij mag 1x per twee jaar ons promotieteam inclusief mobiele inspirator
inzetten voor jouw organisatie.
Jij bent een ambassadeur van Gezondste Regio 2025 in hart en nieren!
Bij een businesspartnerschap bieden we jou alle voordelen van het 		
pluspartnerschap en het volgende;
• Standaard vermelding van jouw logo op onze website
• Intensieve samenwerking met onze gezondheidsmaker en continu advies.
• Word lid van onze Raad van Gezondheid
• Vermelding van jouw organisatie op uitingen van Gezondste Regio 2025.
• Blog over jouw organisatie op onze website.
• Wij promoten jouw organisatie structureel via onze mobiele inspiratie tour.
• Jij mag kostenloos adverteren in ons gezondheidsmagazine.
• Jij mag 3 maanden per jaar kostenloos adverten in Bundeling, ons digitale
netwerk.
• Tijdens het Gezondheidscafé en op lokale omroepen vermelden we: Dit 		
evenement/deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door ‘jouw organisatie’.
• Jij mag 1x per jaar ons promotieteam inclusief mobiele inspirator inzetten 		
voor jouw organisatie.

