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WAT WILLEN WE BEREIKEN?  

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Dit heeft gevolgen voor de wijze 

waarop we met elkaar omgaan. Onze normen en waarden verschuiven, verwachtingen liggen hoger 

en alles moet sneller en als het even kan nu. Het motto lijkt “Life=live”. Vooral jongeren staan 

continu met elkaar in contact via sociale netwerken als Twitter en Facebook, WhatsApp en andere 

media.   

Maar luisteren we nog wel naar elkaar? Is er een kloof tussen jongeren en ouderen? Tussen online 

en offline? Het symposium ‘Social Live’  nodigt ouders, schoolgaande jeugd, docenten, 

(sport)verenigingen en bedrijfsleven van harte uit om met elkaar in gesprek te gaan over social 

media. Omdat we denken dat de samenspraak tussen deze verschillende doelgroepen leidt tot 

nieuwe inzichten en daarmee nieuwe kansen. 

Hoe versterken we onderling begrip? Wat is gezonde (online) interactie? Hoe bereik je jouw publiek 

met social media? Het symposium beantwoordt dit soort vragen en nog veel meer. Kortom: een 

uniek evenement gericht op meer onderling begrip en maatschappelijke betrokkenheid op initiatief 

van Zutphense ondernemers. 

 

WAT HEBBEN WE NODIG? 

Het symposium Social Live is een initiatief van Coopkracht, een creatieve coöperatie uit Zutphen 

bestaande uit zelfstandige professionals. Wij vinden dat de tijd rijp is voor een “goed gesprek”. Dat 

kunnen we natuurlijk niet alleen. We zoeken gesprekspartners en sponsoren die zich herkennen in 

de uitdagingen waarvoor we staan en die een bijdrage willen leveren aan de realisatie van het 

evenement.  

De organisatie van het symposium gaat gepaard met kosten, zoals: 

 Zaalhuur 

 Gedrukte en digitale media t.b.v. uitnodigingen, programma en promotie 

 Uitgenodigde spreker 

 Catering (koffie/thee) 

Coopkracht en haar leden nemen het surplus van de begroting voor hun rekening. De leden 

bestaan uit grafisch vormgevers, internet ontwikkelaars, ontwerpers, fotografen, video editors, 

tekstschrijvers en social media adviseurs. Zij dragen elk vanuit hun eigen expertise bij aan Social 

Live.  

Toch is het zonder aanvullende sponsoring niet mogelijk om het evenement te organiseren. Om het 

symposium naar een hoger plan te tillen hebben we de steun nodig van bijvoorbeeld jou. 

 

 

 



 

 

WAT HEEFT “SOCIAL LIVE” TE BIEDEN? 

Met Social Live richten we ons op veel verschillende doelgroepen uit Zutphen en omgeving. Als 

sponsor van dit sociale evenement bereik je dus een breed publiek uit de regio en dat is goed voor 

de naamsbekendheid van je bedrijf of instelling. Ook kun je relaties opbouwen met jouw doelgroep 

en andere sponsoren. 

Door je naam te verbinden aan “Social Live” toon je bovendien je maatschappelijke betrokkenheid.  

Je geeft een signaal af en geeft aan dat jouw onderneming/organisatie bereid is open en 

transparant te communiceren. Een onderneming die zich bewust is van haar maatschappelijke rol 

kan beter inspelen op kansen en daarmee haar toekomst veiligstellen. 

 

SPONSORMOGELIJKHEDEN  

Logorechten 

Als sponsor krijg je het recht om je bedrijfsnaam  en/of het logo en je websiteadres te vermelden 

op en in diverse uitingen rondom Social Live. Denk bijvoorbeeld aan de speciale 

evenementwebsite, posters, banieren op locatie en vermelding in een persbericht.  

Vrijkaarten 

Wil je zakenrelaties uitnodigen voor dit bijzondere evenement? Als sponsor ontvang je vrijkaarten 

die je kunt weggeven aan relaties. Of wil je jouw medewerkers/collega’s eens op een 

laagdrempelige wijze laten kennismaken met social media? Dan is Social Live ook erg geschikt!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

G
oud

Zilver

Brons

Gedrukte media

Vermelding op 100x A3 poster ● ●

Vermelding op flyer ●

Digitaal

Logo en link op homepage website ● ● ●

Eigen pagina met logo en tekst op website ●

Logo en link op sponsor pagina ● ● ●

Genoemd worden in tweet ●

Venue

Eigen promotiemateriaal (banieren) ● ●

Vermelding op programma ●

Pers en externe media

Vermelding in persbericht ●

Toegang

Vrijkaarten 25 15 15

Aantal sponsoren maximaal

3 5 10

Sponsorbedrag € 1500,- € 750,- € 500,-  
 

 

 

INTERESSE? 

Ben je geïnteresseerd in het aangaan van een sponsorship? Neem dan contact op met Pieter 

Verhage (06 13565677) of Vincent Fleur (0575-560148) via sociallive@coopkracht.net. 

mailto:sociallive@coopkracht.net

