Vriend of Partner
worden van
StartClub Arnhem?
Steun de starters van Arnhem
En krijg toegang tot honderden nieuwe ondernemers

StartClub Arnhem
Samen bouwen aan een succesvol startersklimaat
StartClub Arnhem helpt sinds maart 2020 (aankomende) lokale starters
met het succesvoller starten en uitbouwen van een eigen bedrijf & brengt
partijen samen die het startersklimaat positief beïnvloeden
We bieden starters laagdrempelig (online) toegang tot kennis, coaching,
en een netwerk en praktische zaken zoals huisvesting & werkplekken.
Maar we hebben de hulp van gevestigde organisaties en bedrijven hard
nodig, van ondernemers die begrijpen wat het is om starter te zijn en te
worstelen met de zoektocht naar succesvolle business.
Wil jij ook de starters van Arnhem steunen?

400+ leden
500+ instagram

Ruim 40 vrienden
& partners

Maandelijkse
nieuwsbrief
Dagelijks socials

2

Vriend worden?
Hulp: Je steunt de starters in Arnhem en draagt bij
aan een sterk klimaat voor starters. Hierdoor kunnen
starters succesvoller worden en ontstaat er een
inspirerende en innovatie cultuur in onze stad.
Naamsbekendheid: We zorgen dat jouw organisatie is
zichtbaar wordt voor starters. Dat doen we in al onze
media-uitingen. We vermelden je logo’s maar
plaatsen ook graag een testimonial van jouw bedrijf
op onze website
Positionering: We bieden je een platform naar onze starters
en leden. Zo kan je bv workshops of coaching aanbieden. Of
innovatieve starters ontdekken met wie je wilt samenwerken.
Gezelligheid: Naast kennis en kunde, houden we ook van
gezellig, Om elkaar informeel te leren kennen. Daarom heb je
toegang tot alle workshops & events op onze kalender, de
power breakfasts en (bitterballen) borrels
Informatie: Je mag ons content aanbieden voor website en
nieuwsbrief die naar alle leden gaat. En naar de leden van de
onze partners, zodat je duizenden mensen bereikt.
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Naast alles wat vrienden ontvangen, hebben onze
partners nog veel meer mogelijkheden. Heb je ideeën
of andere wensen, dan bespreken we die graag.

Partner worden?
Inspiratie: Je krijgt toegang tot honderden starters. Starters
die misschien jouw klant worden of jouw diensten of
producten willen testen. Of misschien zelfs voor jou in de
markt zetten?
Netwerk: Toegang tot onze zakelijke netwerken & events
(innovatiefabriek Arnhem & SCA) zoals 5 toegangskaarten
Innovatiefste student NL
Participatie: Wil je zelfs iets organiseren of testen?
Dan bieden we je de mogelijkheid van actieve
deelname op onze events van de Innovatiefabriek
Aanwezig: Keer kennis maken of sfeer proeven? Kom
gewoon eens op onze locaties werken en maak gerust
gebruik van een moderne werkplek
Meedenken: tenslotte, we nodigen je graag uit voor deelname
in de Raad van Advies
Here is your footer
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Vrienden & Partners van StartClub Arnhem
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Samenwerken - waarom?
10 redenen & mogelijkheden

Vriend (€1000)

Partner (€5000)

Lokale betrokenheid: Je steunt de starters en maakt impact in Arnhem

ü

ü

Naamsbekendheid: Jouw organisatie is zichtbaar voor starters

ü

ü

Positionering: Je kan workshops of coaching aanbieden

ü

ü

Gezelligheid: Toegang tot alle events op onze kalender en borrels

ü

ü

Free publicity: Content aanbieden voor website en nieuwsbrief

ü

ü

Inspiratie: Toegang tot starters (als klant, testen/proeftuin)

ü

Netwerk: Toegang tot onze zakelijke netwerken & eigen events

ü

Participatie: Mogelijkheid actieve deelname op onze events

ü

Onderdeel van community: Gebruik van werkplek op SCA-locatie(s)

ü

Meedenken: Uitnodiging deelname Raad van Advies*

ü

NB: bedragen zijn exclusief BTW

Contact met StartClub Arnhem:
Wil je ons helpen? Word vriend voor: €1000,per jaar (excl BTW) of partner voor: €5000,-.
Samen bespreken we hoe we de samenwerking
met jouw organisatie concrete kunnen invullen:

Vriend of partner
worden?

•

Auke van Stralen - Zakelijk leider

•

Auke@startclubarnhem.nl

•

06-27003709

Velperplein 23-25, Arnhem
www.startclubarnhem.nl/partners
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