SPONSORPAKKETTEN

Sponsormogelijkheden
Gastronomisch Gilde
Het Gastronomisch Gilde is er voor vakmensen in eten, drinken en gastvrijheid.
Het Gilde is hét centrum en netwerk voor vakmanschap van professionals in food en
hospitality. U kunt ons op verschillende manieren steunen. Hieronder treft u verschillende pakketten aan. De items uit “Aanvullende opties” zijn apart, of in combinatie
met elkaar, of met andere pakketten te kiezen.

Wat bieden wij u?
Basispakket: sponsor van het Gilde

• Vermelding van uw logo en website in de Gildekoerier, ons verenigingsblad
• Zichtbaarheid als sponsor op onze online kanalen: digitale nieuwsbrief, website,
Facebook en Instagram
• Profilering van nieuwe producten en/of nieuwsberichten via onze online kanalen
• Mogelijkheid tot het organiseren van workshops en bedrijfsbezoeken voor onze leden
• Minimaal 1x per jaar een inspirerende sponsorbijeenkomst
• Mogelijkheid tot medewerking aan acties voor nieuwe leden, bijv. een welkomstcadeau
• Profilering, in overleg, op beurzen waarop wij aanwezig zijn, bijv. de Horecava
• Speciale advertentiemogelijkheden in de Gildekoerier
• Mogelijkheid om gebruik te maken van de uiting: Sponsor van het Gastronomisch Gilde
• U draagt bij aan de Stichting Sterklas, een organisatie die ervoor zorgt dat de
koksopleiding op het geëiste niveau van de Meesterkoks blijft
De kosten voor dit pakket bedragen € 3.000,- per jaar.

Sponsormogelijkheden
Gastronomisch Gilde
Overige pakketten
Logo en bedrijfspagina op website

• Permanente profilering als sponsor op de sponsorpagina van www.gastronomischgilde.nl
• U kunt gebruik maken van de uiting: sponsor van het Gastronomisch Gilde
• Kosten: € 750,- per jaar

Hoofdsponsor

Door middel van een custom-made pakket met daarin, in ieder geval, de items uit het
basispakket: “Sponsor van het Gilde”. Daarnaast kunt u denken aan ondersteuning op
uw locatie onder regie van een Meesterkok, etc. Deze manier van sponsoren
bespreken wij graag met u.

Aanvullende opties
Gerechtenboek

Jaarlijks verschijnt het Gastronomisch Gilde Gerechtenboek, in een oplage van 5.000
stuks. Deze wordt verdeeld onder de leden. U kunt hier als sponsor aan meewerken.

Stichting Sterklas

Het Gilde ondersteunt Stichting Sterklas, een organisatie die ervoor zorgt dat de
koksopleiding op het geëiste niveau van de Meesterkoks blijft. Gerichte sponsoring
voor Stichting Sterklas kan in overleg.

Vakgroep

Het Gilde kent verschillende vakgroepen, te weten het Gilde van SVH Meesters, het
Koksgilde, Gast Vrijheid, Jonge Garde, Hobbykoks en Wedstrijden. Gerichte vakgroepsponsoring kan in overleg.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Anita Buiteman
via info@gastronomischgilde.nl of telefonisch via +31 88 - 00 48 158.

