Sinds 1 januari 2016 is BIZ Centrum Puttershoek actief. Winkeliers en ondernemers in de afgebakende BI-Zone Centrum Puttershoek hebben hun krachten gebundeld en timmeren aan de
weg om Winkelcentrum Puttershoek ‘aan’ te zetten. De agenda staat boordevol leuke plannen
om winkelcentrum Puttershoek in de komende drie jaar verder op de kaart te zetten. En u kunt
daarbij aanhaken en meeprofiteren, als Vriend van de BIZ!

JA! Ik haak aan. Ik geef mij op als ‘Vriend van BIZ Centrum Puttershoek’ ad € 99,- ex BTW p./jr.
Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bedrijf: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Emailadres: ………………………………………………………………… Tel.nr. overdag: ………………………………………
Mobiel nummer contactpersoon: …………………………………………………………………………………………………
Datum: ……………………………………… Handtekening: …………………………………………………………………………

Hier krijgt u veel voordeel voor terug. Inbegrepen voor 2018 zijn:
1x per jaar uitnodiging voor 2 personen voor de BIZ netwerkborrel met spreker, alle BIZ
leden en Vrienden van de BIZ, incl. consumpties, t.w.v. € 49,25% korting op de huur van een kraam tijdens de voorjaar- of najaars Ponymarkt 2.0
(nieuwe opzet) of ons sfeervolle Winterwonderplein (kerstmarkt).
€ 50,- korting op een professionele fotoreportage van uw bedrijf, door Arno Hoogwerf
Fotografie
€ 100,- korting op een paginagrote advertorial in Gezien in de Hoeksche Waard,
incl. redactie en foto (van € 695,- voor € 595,- ex BTW)
U kunt (uw medewerkers) tegen gereduceerd tarief een 1- of 2-daagse BHV-cursus (la ten) volgen bij Eef Snayer, EHBO-docent in Puttershoek. Dat scheelt reistijd én -kosten.
4x per jaar ontvangt u onze digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van alles
wat er speelt in Winkelcentrum Puttershoek op het gebied van schoon, heel en veilig.
Maar dat is nog niet alles! Behalve bovenstaande voordelen, kunt u intekenen op diverse andere participatiemogelijkheden, waarmee u uw naamsbekendheid verder kunt verhogen in de Hoeksche Waard. Lees verder op de hierna
volgende pagina’s.

Vergroot uw naamsbekendheid met deze opties:
Verder wil ik graag meedoen met: (kruis uw voorkeuren aan, meerdere opties mogelijk).
O Participatie op website
Als deelnemer aan onze website krijgt u een eigen pagina onder het hoofdstuk ‘Vrienden van
de BIZ’. Op deze pagina is ruimte voor een korte tekst, drie roulerende foto’s, uw openingstijden
en contactgegevens, met links naar uw website, algemene emailadres en social media-accounts.
Zoals bij: https://www.winkelcentrumputtershoek.nl/winkelen
U levert zelf foto’s, teksten en logo aan. U ontvangt hiervoor een instructiemail.
Participatiekosten: € 125,- ex BTW, per jaar.
Bij afname en betaling voor drie jaar, ontvangt u 25% korting en betaalt u slechts € 281,25. U
kunt tussentijds uw gegevens indien nodig aan laten passen. (max. 3x wijzigingen in 3 jaar).
O Ik doe mee voor 2018
O Ik doe mee voor 2018, 2019 en 2020 en ontvang 25% korting op de participatiekosten.
O Evenementensponsor
Als evenementensponsor wordt uw logo vermeld op de winkelposters en krijgt u een tekstvermelding met 1 foto op de evenementenflyer. Deze wordt in een oplage van 45.000 stuks gedrukt en voorafgaand aan een evenement huis-aan-huis verspreid in de hele Hoeksche Waard.
De flyers worden ook verspreid via de 32 BIZ-ondernemers, waaronder Albert Heijn en HEMA,
aan de bezoekers van het winkelcentrum. U krijgt ook flyers voor eigen gebruik.
Participatiekosten: € 575,- ex BTW per evenement (doorgang bij minstens 5 participanten).
Kruis uw voorkeur aan (participeren in meerdere evenementen is mogelijk).
0 31 maart
0 27 april
0 12 mei
0 26 mei
0 10 november
0 18 of 25 nov.
0 08 december
0 22 december

Pasen op ’t Plein
Koningsdag op het Plein
Moederdag (alleen voor snelle beslissers!)
Ponymarkt 2.0 (dit jaar in vernieuwde opzet)
Ponymarkt 2.0 (dit jaar in vernieuwde opzet)
Sint-intocht
Winterwonderplein
Lichtjesparade

Vergroot uw naamsbekendheid met deze opties:
O Kledingsponsor evenemententeam
Als kledingsponsor komt uw logo op kleding die door het BIZ evenemententeam en de organisatie met verve gedragen zal worden tijdens de evenementen in 2018, 2019 en 2020.
Uw logo komt in wit op de mouw van bijvoorbeeld sweatshirts en jacks.
Participatiekosten € 300,- ex BTW per logo voor de duur van 3 jaar. Meerdere logo’s ad € 300,per logo /per 3 jaar zijn mogelijk.
O Algemene sponsor
Als algemene sponsor, wordt uw logo geplaatst onder een BIZ advertentie ter grootte van een
A4, in Gezien in de Hoeksche Waard (oplage 42.000 stuks). In deze advertentie brengen we
nieuws vanuit het winkelcentrum en wordt de evenementenkalender vermeld.
Participatiekosten: € 150,- ex BTW, per advertentie.
O Ik doe ….. keer mee in 2018 (vul svp aantal in)
O Sponsor van het welkomstbord
Als sponsor van het welkomstbord komt uw logo op een groot spandoek in frame, dat zichtbaar
is voor alle bezoekers die vanaf het parkeerterrein bij Albert Heijn het winkelcentrum in komen.
De bezoekers zien hier de komende evenementen met daaronder de logo’s van de ‘Vrienden’
dit mede mogelijk hebben gemaakt. U kunt aangeven of u voor 1 of 3 jaar gezien wilt worden.
Participatiekosten: €195,- per jaar ex BTW, per jaar.
O Ik doe mee voor 2018
O Ik doe mee voor 2018, 2019 en 2020 en ontvang 25% korting op de participatiekosten
Tailormade sponsoring
O Ik wil het grootser aanpakken. Neem contact met mij op om alle mogelijkheden te bespreken.
Suggesties?
Hebt u nog suggesties, tips of ideeën voor de Vrienden van de BIZ? Of kent u iemand voor wie
dit aanbod mogelijk interessant is? Laat het ons weten via bizputtershoek@gmail.com

Even voorstellen: BIZ Centrum Puttershoek
Sinds 1 januari 2016 is BIZ Centrum Puttershoek actief. Winkeliers en ondernemers in de afgebakende BI-Zone Centrum Puttershoek hebben hun krachten gebundeld en timmeren aan de
weg om Winkelcentrum Puttershoek ‘aan’ te zetten. De agenda staat boordevol leuke plannen
om winkelcentrum Puttershoek in de komende drie jaar verder op de kaart te zetten. En u kunt
daarbij aanhaken en meeprofiteren, als Vriend van de BIZ.

“Samenwerken en krachten bundelen zijn de keywords en een goede
communicatie is van groot belang om de BIZ te laten slagen”, aldus
BIZ-voorzitter Jens de Jong.
Alle gebruikers en eigenaren van BI-Zone Centrum Puttershoek dragen middels een wettelijke
heffing via de gemeente bij aan de BIZ. De gemeente keert deze heffing uit als subsidie aan
Vereniging BIZ Centrum Puttershoek. Met deze subsidie kan de vereniging in het winkelcentrum
nuttige voorzieningen, activiteiten en evenementen organiseren, waarmee winkelcentrum Puttershoek beter op de kaart kan worden gezet.
Helaas kunnen alleen ondernemers die binnen de vooraf vastgestelde BI-Zone gevestigd zijn
(Pieter Repelaerstraat, Oranjeplein, Eendrachtsweg, Narvikstraat) lid zijn.

Bestuurslid Wim Martijn (AH): “Om ook ondernemers buiten de BIZone mee te laten profiteren van alle voordelen die de BIZ te bieden
heeft, hebben we ‘Vrienden van de BIZ in het leven geroepen.”
Om ook u, als ondernemer buiten de BI-Zone, mee te laten profiteren van de kracht van ‘Samen
sterker’, hebben we de Vrienden van de BIZ in het leven geroepen. Door Vriend te worden van
de BIZ, kunt u dit jaar al profiteren van gezamenlijke inkoopvoordelen en aansluiten bij alle reclame-uitingen, acties en evenementen die in en rondom het winkelcentrum plaatsvinden.
Kijk voor meer info op www.winkelcentrumputtershoek.nl/over-de-biz

BIZ Centrum Puttershoek, Pieter Repelaerstraat 61b, 3297 BL Puttershoek.
bizputtershoek@gmail.com, www.centrumputtershoek.biz
Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/winkelcentrumputtershoek

