Samenwerken aan de
		 Jonge Ambtenarendag
of sponsor worden
Sinds 2007 organiseert Stichting Jonge Ambtenaren ieder voorjaar een
inspirerende dag voor zo’n 650 jonge ambtenaren uit heel Nederland.
Hierbij zijn ambtenaren - jong van geest of leeftijd - van alle overheids
instanties aanwezig. Ieder jaar vindt de Jonge Ambtenarendag (JAD) plaats
in een andere stad, waarbij het thema verandert, maar de basis hetzelfde blijft.
De JAD biedt haar doelgroep de mogelijkheid aan om zichzelf uit te dagen,
kennis te vergaren, ontwikkelingsvraagstukken te bespreken en haar
netwerk te vergroten. Dit evenement is bovendien dé ontmoetingsplek
voor jonge ambtenaren!

De organisatie van de JAD’19 bestaat uit ruim 20
enthousiaste jonge ambtenaren, werkzaam binnen
alle overheidslagen.

Samenwerken met Stichting Jonge Ambtenaren

Sponsorpakket L – t.w.v.

¤ 3000

Communicatie voorafgaand aan de JAD

Bij de organisatie van de Jonge Ambtenarendag zijn ieder jaar enthousiaste jonge
ambtenaren vanuit verschillende overheden betrokken. Maar wij kunnen dit niet alleen:
om de JAD elk jaar weer tot een succes te maken, werken wij met allerlei organisaties
(zowel vanuit overheid als bedrijfsleven) samen.
Waarom werken deze partijen graag met ons samen?
De JAD heeft een groot bereik: zowel online als offline. Ieder jaar bezoeken ongeveer 650 jonge
ambtenaren de JAD en onze ‘online achterban’ telt zo’n 1.500 subscribers voor de nieuwsbrief,
1.500 volgers op Twitter, bijna 500 op Facebook en bijna 600 volgers op LinkedIn.
Wat wij u kunnen bieden
Wij bieden u naast de mogelijkheid om van ons bereik gebruik te maken, ook verschillende
advertentiemogelijkheden en/of fysieke aanwezigheid tijdens de JAD middels het aanbieden
van een workshop, stand of banners. Hieronder treft u een overzicht van de verschillende
sponsorpakketten.

Communicatie tijdens de JAD

Sponsorpakket XL – t.w.v.

¤ 750

Communicatie voorafgaand aan de JAD

Communicatie tijdens de JAD

Sponsorpakket M – t.w.v.

Logo op www.jad.nl & link naar uw organisatie

.

Advertentie in één digitale nieuwsbrief

.

Communicatie voorafgaand aan de JAD

Communicatie tijdens de JAD

Sponsorpakket Deluxe – t.w.v.

Communicatie tijdens de JAD

Logo in het digitale programmaboekje

.

Advertentie in één digitale nieuwsbrief

.

Brochure of flyer op tafels

.

Mogelijkheid tot geven van workshop

.

Logo tijdens de JAD op groot scherm in de plenaire zaal

.

Brochure of ander promotieitem in de goodybag

.

Logo op www.jad.nl & link naar uw organisatie

.

Logo in het digitale programmaboekje

.

Logo onderaan de JAD nieuwsbrief

.

Advertentie in vier digitale nieuwsbrieven

.

Brochure of flyer op tafels

.

Mogelijkheid tot geven van workshop

.

Logo tijdens de JAD op groot scherm in de plenaire zaal

.

Brochure of ander promotieitem in de goodybag

.

Stand op de JAD

¤ 25.000

Communicatie voorafgaand aan de JAD

Brochure of flyer op tafels

¤ 1500

Communicatie voorafgaand aan de JAD

Communicatie tijdens de JAD

.

Logo op www.jad.nl & link naar uw organisatie

.

¤ 7500

Sponsorpakketten
Sponsorpakket S – t.w.v.

.

.

Logo op www.jad.nl & link naar uw organisatie

.

Logo onderaan de JAD nieuwsbrief

.

Advertentie in vier digitale nieuwsbrieven

.

4 social media uitingen ter promotie van uw organisatie

.

Brochure of flyer op tafels

.

Mogelijkheid tot geven van workshop

.

Logo op www.jad.nl & link naar uw organisatie

.

Logo tijdens de JAD op groot scherm in de plenaire zaal

.

Logo in het digitale programmaboekje

.

Brochure of ander promotieitem in de goodybag

.

Advertentie in één digitale nieuwsbrief

.

Stand op de JAD

Brochure of flyer op tafels

.

Banner / vlag op het hoofdpodium

.

Maximaal 6 extra banners / vlaggen verspreid in

.

Mogelijkheid tot geven van workshop

.

.

Brochure of ander promotieitem in de goodybag

		

de gemeente Harderwijk

Samenwerken op maat
Heeft u interesse in een samenwerking, maar zoekt u iets anders dan een van de sponsorpakketten? Wij gaan graag met u in gesprek om een op maat gemaakte samenwerking
tot stand te brengen. Van een inhoudelijke tot financiële bijdrage: wat ons betreft is alles
bespreekbaar. U kunt contact opnemen met de voorzitter van Stichting Jonge Ambtenaren,
Marcella van Ommen via voorzitter@jad.nl, of telefoonnummer 06 46 98 68 74.

Wie gingen u voor?
• A+O Fonds Gemeenten
• ABP
• Abvokabo
• Bestuursacademie Nederland
• Binnenlands Bestuur
• BMC
• Centric
• CNV Jongeren
• Futur
• Haagsch College
• Hofmeier
• Hype
• IZA
• Kring van Provinciesecretarissen
• NSOB
• Nyenrode Business Universiteit
• Stichting Intermin
• Qredits
• Waterschap ZuiderzeeLand
• Werken in het Westen

• Gemeente Almere
• Gemeente Amsterdam
• Gemeente Arnhem
• Gemeente Breda
• Gemeente Bunschoten
• Gemeente Den Haag
• Gemeente Eindhoven
• Gemeente Rotterdam
• Gemeente Schiedam
• Gemeente Stichtse Vecht
• Gemeente Utrecht
• Provincie Gelderland
• Provincie Noord-Brabant
• Provincie Utrecht
• Provincie Zuid-Holland
• Ministerie BZK
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