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Toelichting part nership “Platinum Pebbles” (€ 10.000)

Als Platinum Pebbles maak je het verschil voor heel veel asielhonden, gedetineerden en
cliënten. Hier zijn wij ontzett end blij mee! We doen dan ook graag iets voor jou terug.

Inhoud
Part nerpakket 
Bedankkaart , 10 paar sokken, impact cert ifi caat, DCD folders 
DCD posters, banner of standaard (indien gewenst)

Symbolisch part nergeschenk
Kunstwerk Harry van Leeuwen "Bronzen bot" 25 cm
Exposure Social Media 
Facebook, Instagram en LinkedIn
4X Naamsvermelding en/of logo + tag of doorlink naar jouw website
* Indien sponsoring in natura (relevante producten) kan de content hierop worden 

aangepast

Maandelijkse nieuwsbrief (online)
1x 'Nieuwe part ner’ naamsvermelding + logo + doorlink naar 
jouw website 
Gedurende 1 jaar staat jouw logo + doorlink in de nieuwsbrief
+ Extra vermelding in ons jaarlijks Online Bedank Magazine 

Website 
Vermelding hoofpagina: 
Logo + doorlink naar jouw website (1 jaar)
Vermelding part nerpagina: 
Naamsvermelding + logo groot + kort e info over jouw bedrijf + doorlink 
naar jouw website (1jaar)

Promotie van jou als part ner (dienst/product)
Algemene online Dutch Cell Dogs brochure: 
1 jaar naamsvermelding + logo groot + doorlink naar jouw website 
*deze brochure wordt 1x/jaar aangepast dus iedere part ner staat er 1 jaar in

DCD Events (Offl  ine), Bijv. grote beurzen of seminars: 
Naamsvermelding + logo groot + doorlink website in de online fl yer of 
brochure van dit event. Mogelijkheid om fl yers, productinformatie of 
samples aan te leveren; alsook banner of staander van jouw bedrijf

DCD Events (Online),  Bijv. online seminar: 
Naamsvermelding + logo groot + doorlink website in de online fl yer of 
brochure van dit event
Zichtbaarheid tijdens het event zelf (bijv. logo in presentatie)

Product verkoop via de DCD webshop:
Enkel relevante producten (M.u.v. diervoeding)
In overleg 

Extra uitlichting product of dienst: 
Dutch Cell Dogs schrijft een post of art ikel over een bepaald product of 
dienst en deelt deze op haar social media kanalen en in de maandelijkse 
nieuwsbrief
Enkel relevante producten (M.u.v. diervoeding). In overleg

Maatschappelijk betrokken ondernemen met Stichting Dutch Cell Dogs

MAAK IMPACT MET 
JOUW ONDERNEMING! 



DUTCHCELLDOGS.NL
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Demonstratie dag 
Bijwonen van een demonstratie dag in een instelling, 4 personen 
Max. 3 x / jaar 
Inclusief locatie PI Vught

Dutch Cell Dogs relatie activiteit
Uitnodiging voor het jaarlijks partner event (netwerk event)
4 personen* + Mogelijkheid om andere relaties te introduceren
All-inclusief voor partner*   

+ Vermelding in de online uitnodiging:
Naamsvermelding + logo groot + korte info over jouw bedrijf + doorlink 
naar jouw website 

Bedrijfspresentatie Dutch Cell Dogs 
1 x bedrijfspresentatie, demo of lezing van Dutch Cell Dogs op 
bedrijfslocatie voor je medewerkers, klanten en/of relaties

Exclusiviteit en andere merchandise mogelijkheden 
(bijv. Logo op vervoersmiddelen of bedrijfskleding, zichtbaarheid in 
DCD commercial, betrokkenheid bij pers/media ed.) 
In overleg, vanaf partnership > €25.000 

* Een samenwerkingsovereenkomst  loopt steeds over een periode van 1 jaar, 

tenzij anders overeengekomen. Uiteraard maken we graag tijd om jouw vragen, 

verwachtingen en wensen te beantwoorden.


