Sponsorflyer 2021
Be a better business

Clean rivers, better business
Wat nou als we het samen doen? Wij, de bedrijven. Samen met burgers
en activisten. Met beleidsmakers en vrijwilligers. Samen brengen we
een beweging op gang die niemand meer kan stoppen. Die niemand
meer wíl stoppen.
Wie goed doet, goed ontmoet: daarvan zijn wij overtuigd.
We geven zelf het goede voorbeeld en helpen anderen op weg.
Zo brengen we maatschappelijk verantwoord ondernemen naar de
kern van de zaak. En met elk blikje, met elke plastic zak die we oprapen,
groeit onze beweging.
Een stroom aan initiatieven van Eijsden tot de Mookerhei. Voor de Maas:
de levensader voor struiners en fietsers, voor werkers en schippers.
Dus doe mee. Grijp je kans. Steek je handen uit je mouwen, neem een
grijper en een vuilniszak. Trek je handschoenen aan. En ga mee op pad.
Samen geven we de riviernatuur de bescherming die ze verdient.
Samen zorgen we voor de grond van ons bestaan. Want alleen met
aandacht voor onze omgeving, is er toekomst voor ons bedrijf.
Maas Cleanup
Clean rivers, better business

Sponsoroverzicht
De beweging groeit. Daarom zijn we op zoek naar partners en sponsoren.
Niet alleen als financiële steun, maar vooral om samen met ons het
probleem bij de bron aan te pakken. Clean Rivers, Better Business.
Sluit je aan en word onderdeel van de oplossing.

Premium Partner

Partner

Sponsor

Bijdrage in geld

€10.000 per jaar

€5.000 per jaar

€2.500 per jaar

Bijdrage in tijd

· Bedrijfsbezoek faciliteren.
· Deelname aan een van
de werkgroepen
· Inzet eigen communicatiekanalen
· Organisatie opruimactie

· Inzet eigen communicatiekanalen
· Organisatie opruimactie

· Inzet eigen communicatiekanalen

Better Business:
partnerbijeenkomsten

Bijwonen van 3 partnerbijeenkomsten met
3 collega’s

 ijwonen van 3 partnerB
bijeenkomsten met
2 collega’s

Bijwonen van 3 partnerbijeenkomsten met
1 collega

Clean Rivers:
ondersteunende
middelen ten behoeve
van World Cleanup Day

50 paar handschoenen,
vuilniszakken, t-shirts
en petten

20 paar handschoenen,
vuilniszakken, t-shirts
en petten

10 paar handschoenen,
vuilniszakken, t-shirts
en petten

Clean Rivers:
Plastic Whale bootvaarten tijdens
World Cleanup Day

3 vaarten

2 vaarten

1 vaart

Externe zichtbaarheid

Better Business artikel op
website en vermelding op
social media

Logo op website en in
Impact verslag

Naamsvermelding op
website en in Impact
verslag

Logo op website, advertenties, abricampagne en
printuitingen

Maas Cleanup toolkit

Digitale toolkit met: huisstijlelementen, basisteksten, persberichten,
beeldbank en campagnemateriaal

Overig
Kosten losse vaart: €1.000
Kosten additioneel merchandise pakket, 10 p.: €250

Meedoen? Neem contact op!

Ambitie 2021
Er is een stroming op gang gekomen die niemand meer kan
of wil stoppen. Samen kunnen én blijven we het tij keren.
Dit zijn onze ambities voor 2021.
Rechten voor de Maas
Een bruisende community van bedrijven en organisaties
10.000 vrijwilligers
Blijvende impact in het bedrijfsleven
De Maas en de beken één week plasticvrij

De Maas Cleanup in
één oogopslag
Van 54
naar

10

Van start tot actie

Plastic
Whale
boten

5.200

Vrijwilligers

10.000+

gezamenlijke uren

Van 6
naar

44

45 dorpen

vertegenwoordigd

Bedrijven

Mediabereik

Overhead
Better business:
sponsor events / communicatie

77.609
views

1.714

reacties

1%

11%

Maas in
de wet

Hoe besteden we jouw bijdrage?

6%

174x

Activatie
(campagnemiddelen)

gedeeld

31%

200.191
bereikte
personen

Ontelbaar veel
berichten van partners,
deelnemers, bedrijven
en organisaties

Clean rivers:
Opruimacties
51%

Sponsoren en partners
Founding Partners

Sponsoren en Partners
WML · Accenture · Rabobank · Q-Park · Croonwolter&dros · vidaXL.com · VDL Nedcar
WBL - Waterschapsbedrijf Limburg · Boels Zanders · Provincie Limburg · Chemelot Dolmans Landscaping
Limburg Filter · ING Bijenkorf Maastricht · Lives · BTL · Brightlands Chemelot Campus · FB4
Sportvisserij Limburg · CHILL · Rijkswaterstaat · RTV Maastricht · Boels Rental · Captain Fanplastic
Portofino · Soapbox · The Great Plastic Bake Off · Jonathan Vos · Richard Dols · Harry Lindelauf

Ook meedoen? Neem contact op!

