
 

* Wilt u het project steunen zonder logo- en naamsvermelding? Maak ik dat geval een bijdrage naar eigen inzicht over op 
IBAN NL64ABNA0507409221 tnv ANA architecten ovv ‘ANA goes Europe’. 

 

 

 

 

ANA goes EUROPE,  wordt partner, sponsor of vriend! 

PARTNER (vanaf  €2.500)  
Als partner wordt u inhoudelijk deelnemer van het project met de mogelijkheid onderzoeksthema’s en 
projecten aan te dragen en een maatwerkworkshop voor uw netwerk of organisatie te organiseren.  
 

1. Logo en link op de website ANA goes Europe 
2. Logo op de camper (wordt bij elk project gefotografeerd en via sociale media verspreid) 
3. Logo verwerkt in presentaties, lezingen en nieuwsbrieven 
4. Persoonlijke updates/nieuwsbrieven per email  
5. Logo + naamsvermelding in het ANA goes Europe boekje (A6-formaat, wordt actief verspreid onder ca. 

250 partijen en is gratis te downloaden) 
6. Meeliften op PR via blog, sociale media en publicaties in tijdschriften 
7. Maatwerk workshop (lezing + brainstorm) (4 uur) van de bevindingen voor uw netwerk (max 25 

deelnemers) na afloop 
8. Een actieve bijdrage aan expertmeetings (min.2) in Nederland. Mogelijkheid tot presentatie. 
9. Mogelijkheid om een gerichte onderzoeksvraag of project mee te geven. 
10. Een dag mee op reis! 

 
SPONSOR (€ 1000)  
Als sponsor maakt u gebruik van alle publiciteit rondom het project. Uw naam en logo zijn op verschillende 
plekken, momenten en media zichtbaar voor een Europees publiek.  

1. Logo en link op de website ANA goes Europe 
2. Logo op de camper (wordt bij elk project gefotografeerd en via sociale media verspreid) 
3. Logo verwerkt in presentaties, lezingen en nieuwsbrieven 
4. Persoonlijke updates/nieuwsbrieven per email 
5. Meeliften op PR via blog, sociale media en publicaties in tijdschriften 
6. Uitnodiging voor twee expertmeetings (min. 2) 
7. Logo + naamsvermelding in het ANA goes Europe boekje (A6-formaat, wordt actief verspreid onder ca. 

250 partijen en is gratis te downloaden) 

VRIEND (€ 250)* 
Als vriend uit u uw sympathie voor het initiatief en deelt u in kennis, ervaringen en netwerk. 

1. logo en link op de website ANA goes Europe  
2. persoonlijke updates/nieuwsbrieven per email 
3. Meeliften op PR via blog, sociale media en publicaties in tijdschriften 
4. Uitnodiging voor twee expertmeetings (min. 2) 
5. Logo + naamsvermelding in het ANA goes Europe boekje (A6-formaat, wordt actief verspreid onder ca. 

250 partijen en is gratis te downloaden) 
 

 


