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TRANSPARENT - RESPONSIVE - GREEN

EEN INITIATIEF VAN:

WORD SPONSOR VAN DEZE UNIEKE WORKSHOP

DA X
CREATIVE 
COMPANY

IN SAMENWERKING MET:

5.000 euro

• deelname aan workshop door 
1 persoon;
• 2 pagina’s bedrijfsprofiel in 
online publicatie;
• logo vermelding op locatie;
• logo vermelding bij alle uitin-
gen rond de workshop;
• contactgegevens deelnemers;
• uitnodiging tot toekomstige 
bijeenkomsten van MVRDV / 
The Why Factory.

BIG SPONSOR
3.000 euro

• 1 pagina bedrijfsprofiel in 
online publicatie;
• logo vermelding op locatie en 
bij uitingen rond de workshop;
• uitnodiging tot toekomstige 
bijeenkomsten van MVRDV / 
The Why Factory.

MEDIUM SPONSOR

1.750 euro

• logo vermelding in online 
publicatie (incl. www). logo op 
locatie en bij uitingen rond de 
workshop.

SMALL SPONSOR
NO FACADE

D
A

 X

idea 
catalogue
2018

Concept cover idea catalogue.

DAX CREATIVE COMPANY
Caroline Kruit
caroline@dax-digitaal.nl
06-50287800

MVRDV
Gijs Rikken
gijsrikken@mvrdv.com
010-4772860

CONTACTPERSONEN:

Verbind de naam van je bedrijf 
aan deze unieke workshop!

Tijdens GEVEL 2018 zal 
onder leiding van Winy Maas/ 
MVRDV en The Why Factory op 
drie thema’s worden gebrain-
stormd. De resultaten komen in 
de zogenoemde ‘idea catalo-
gue’, een online publicatie met 
ideeën voor de gevel van de 
toekomst.

Van een plek aan tafel, een 
bedrijfsprofiel in de publicatie 
of logo-vermelding tijdens de 
Denktank en bij alle uitingen 
daarna: er zijn veel mogelijk-
heden om te sponsoren. 

Jouw bedrijfslogo naast 
(ideeën voor) de gevel van de 
toekomst: schrijf nu in!

Bedragen exclusief btw. 
Sponsorpakket kan op maat 
worden gemaakt. Tekstschrijver 
bedrijfsprofiel inbegrepen in 
sponsorbedrag. 

on
lin

e 
pu

bl
ic

at
ie

, v
er

sp
re

id
 v

ia
 

w
eb

si
te

s 
in

iti
tie

fn
em

er
s,

 d
ee

ln
e-

m
er

s,
 s

po
ns

or
en

 e
n 

ev
en

em
en

t


