Stadshoeve MKB partner
Samen werken aan verbinding

WAT IS DE STADSHOEVE?

•

Ontmoetings- & verbindingsplek voor alle bewoners van Stadshagen

•

Unieke groene plek, midden in de wijk

•

Belevenis & buiten zijn met de Kinderboerderij, Speeltuin & Groente Tuinen

•

Bistro

•

Dagbesteding voor mensen met een beperking

•

Vergader- & evenementlocatie

•

ZZP-café
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WAT IS DE STADSHOEVE?

•

Alles wat we bedenken én doen is gebaseeerd op de 4 pijlers van De Stadshoeve:
o Verbinden
o Avontuurlijk Spelen
o Educatie

o Duurzaamheid
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WIE ZIJN WIJ?

•

Stichting, volledig gerund door ca. 50 vrijwilligers

•

Ondernemend, met de ambitie om De Stadshoeve volledig zonder overheidssubsidie
voort te laten bestaan

•

Belangrijke partners:
o Uitbater van Bistro de Stadshoeve
o Frion - verzorgt de dagbesteding
o Gemeente Zwolle

•

ANBI en CBF erkend goed doel
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WAAROM EEN MKB-PARTNERSHIP?

•

Het MKB is verbonden met de wijk en haar bewoners. De Stadshoeve zoekt
partners die betrokken zijn bij Stadshagen en onze activiteiten.

•

Als MKB partner:
o draag je bij aan het voortbestaan van De Stadshoeve als groene
ontmoetingsplek in de wijk;
o onderneem je maatschappelijk verantwoord;
o vergroten wij jouw naamsbekendheid;
o heb jij de mogelijkheid om gebruik te maken van onze faciliteiten.
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WAT IS ONS AANBOD?

*)

MKB partner

MKB partner

MKB partner

MKB partner

met het Bronzen ei

met het Zilveren ei

met het Gouden ei

met het Platinum ei *)

Dit MKB partnership is exclusief beschikbaar voor maximaal 3 bedrijven.
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MKB PARTNER VOORDELEN: MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Maatschappelijk betrokken zijn kun je als MKB partner van De Stadshoeve doen met:
•

klussen bij De Stadshoeve: met collega’s van jouw bedrijf kun je een team building organiseren
óf een concrete invulling geven aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van jouw bedrijf met het doen
van klussen bij Park de Stadshoeve.
Met een klus bij De Stadshoeve dragen jij en jouw team bij aan het onderhoud en de ontwikkeling van onze
kinderboerderij en tuinen.
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MKB PARTNER VOORDELEN: NAAMSBEKENDHEID

De Stadshoeve helpt de naamsbekendheid van jouw bedrijf te vergroten. Dit doen we op verschillende manieren:
•

naamsvermelding op website: jouw bedrijfsnaam (en logo) krijgt een vaste plek op de website van De Stadshoeve.
Zo kan elke online bezoeker zien dat jouw bedrijf ons steunt.

•

social media welkom: wij maken op onze social media kanalen (Facebook en LinkedIn) bekend dat jouw bedrijf
MKB partner van ons is en ons steunt.

•

narrow casting: ook op De Stadshoeve zelf laten we onze bezoekers weten dat jouw bedrijf MKB partner is.
Jouw bedrijf krijgt een vermelding op de beeldschermen.
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MKB PARTNER VOORDELEN: NAAMSBEKENDHEID

Ook bieden we jou als MKB partner:
•

promotie van activiteiten met voordeel voor Vrienden: organiseert jouw bedrijf een mooie activiteit en bied je
daarbij speciaal voordeel aan de Vrienden van De Stadshoeve? Dan promoot De Stadshoeve jouw activiteit in haar

online activiteitenkalender, op Facebook én exclusief voor Platinum ook in de Nieuwsbrief die alle Vrienden ontvangen.
•

vermelding in nieuwsbrief Stadshoeve: als Platinum partner krijg je ook een exclusieve vermelding in de
nieuwsbrieven die we 6 maal per jaar naar alle Vrienden van De Stadshoeve sturen.

•

MKB partner logo: vanzelfsprekend ontvangt jouw bedrijf het MKB partner logo voor gebruik op jouw website, social
media, in folders, nieuwsbrieven, etc.. Daarmee geef je bekendheid aan de maatschappelijke betrokkenheid van jouw
bedrijf bij De Stadshoeve.
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MKB PARTNER VOORDELEN: GEBRUIK ONZE FACILITEITEN

Als MKB partner stellen we nautuurlijk onze faciliteiten aan jouw bedrijf ter beschikking. De Stadshoeve biedt jouw bedrijf:
•

korting op huur van vergaderruimtes: De Stadshoeve is dichtbij en heeft diverse ruimtes beschikbaar. Handig voor
een team meeting of een persoonlijk gesprek. Als MKB partner kun je met korting vergaderruimtes boeken.

•

korting op vergader arrangementen: bij een vergadering drinken de deelnemers graag een kop koffie, thee of
genieten ze van een heerlijke lunch. Word Gouden of Platinum partner van De Stadshoeve en ontvang korting op alle
vergader arrangementen.
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MKB PARTNER VOORDELEN: GEBRUIK ONZE FACILITEITEN

Ook bieden we jou als MKB partner:
•

korting op bedrijfsfeest / -BBQ: De Stadshoeve is voor jouw bedrijf en medewerkers ook een mooie locatie voor een
gezellig bedrijfsfeest of –BBQ. Als Gouden of Platinum partner profiteer jij exclusief van korting op een compleet
verzorgde BBQ.

•

gratis gebruik van vergaderruimte: exclusief voor Gouden of Platinum partners: zij ontvangen elk jaar één dagdeel een
gratis vergaderruimte cadeau van De Stadshoeve.
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MKB PARTNER VOORDELEN: NETWERKEN & VERBINDEN

Verbinden is één van onze pijlers. Voor onze MKB partners geven we dat concrete vorm met:
•

netwerkborrel voor MKB partners: De Stadshoeve zoekt verbinding met jou als MKB-er. Oók willen we onze
MKB partners verbinden en hen met de netwerkborrel de gelegenheid bieden hun zakelijke netwerk te ontwikkelen.

•

“zwaan kleef aan” cadeau: draag jij als huidige MKB partner een nieuwe MKB partner aan voor stichting De
Stadshoeve? Dan ontvangt jouw bedrijf als waardering een cadeau.

•

stoel in de Raad van Advies: onze Platinum partners krijgen een stoel in de Raad van Advies van de stichting. Zij
ontvangen een uitnodiging om jaarlijks met ons en andere externe partijen (bijvoorbeeld Gemeente Zwolle) te
spreken over de ontwikkelingen in Stadshagen en bij De Stadshoeve.,
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Overzicht
In dit overzicht zie je
in 1 oogopslag welke
voordelen jouw
bedrijf als Brons,
Zilver, Goud of
Platinum MKB partner
van De Stadshoeve
ontvangt.

Brons

Zilver

Goud

Platinum *)

Maatschappelijke betrokkenheid
klussen op De Stadshoeve

●

●

●

●

Naamsbekendheid
partner-logo voor eigen website

●

●

●

●

logo op verzamel pagina

1 eigen pagina

1 eigen pagina

1 eigen pagina

bedrijfsnaam

bedrijfsnaam &
logo klein

bedrijfsnaam &
logo medium

bedrijfsnaam &
logo groot

social media welkom

I.

I.

II.

II.

promotie van activiteiten met voordeel voor
Vrienden van De Stadshoeve

+

++

++

+++

-

-

-

●

huur van vergaderruimte 1)
vergader arrangementen 2)
bedrijfsfeest / -BBQ 3)

10 % korting
-

15 % korting
-

1 dagdeel / jaar
20 % korting
10 % korting
10 % korting

1dagdeel / jaar
25 % korting
20 % korting
20 % korting

Netwerken & verbinden
netwerkborrel voor MKB partners 4)
“zwaan kleef aan” cadeau t.w.v. 6)
stoel in de Raad van Advies

1 persoon 5)
10 %
-

2 personen 5)
10 %
-

3 personen 5)
10 %
-

4 personen 5)
10 %
●

duur MKB partnership
bedrag MKB partnership (per jaar) 7)

3 jaar
€ 300

3 jaar
€ 500

3 jaar
€ 750

3 jaar
€ 1.250

narrow casting
naamsvermelding op website

vermelding in nieuwsbrief van
De Stadshoeve
Faciliteiten van De Stadshoeve
gratis gebruik van vergaderruimte
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TOELICHTING OVERZICHT MKB PARTNERSHIPS

●
-

beschikbaar
niet beschikbaar

I.
II.

1 Facebook message + 1 LinkedIn post
2 Facebook messages + 2 LinkedIn posts

+
++
+++

online activiteitenkalender + 1 Facebook message
online activiteitenkalender + 2 Facebook messages
online activiteitenkalender + 3 Facebook messages + publicatie van activiteit in Nieuwsbrief aan Vrienden van De Stadshoeve

De huur van vergaderruimtes is o.b.v. beschikbaarheid.
Als MKB partner is het mogelijk om een onbeperkt aantal keren per jaar met korting te huren.
1)

De korting geldt voor 4 uurs en 8 uurs arrangementen, incl. lunch.
Kijk voor alle details op www.parkdestadshoeve.nl/ruimtes/arrangementen.
2)
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TOELICHTING OVERZICHT MKB PARTNERSHIPS
De korting geldt voor een volledig verzorgde BBQ op de Ofyr van Bistro De Stadshoeve.
Kijk voor alle details op www.bistrodestadshoeve.nl/arrangementen.
3)

De netwerkborrel zal 2 maal per jaar voor alle MKB partners plaatsvinden. Stichting De Stadshoeve zal alle MKB partners
uitnodigen.
4)

Vanzelfsprekend kan je als MKB partner met meer personen deelnemen. Elke extra persoon draagt € 15,- bij aan de
netwerkborrel.
5)

Het “zwaan kleef aan” cadeau ontvang je, zodra je als huidige MKB partner een nieuwe MKB partner voor stichting De
Stadshoeve werft. De waarde van het cadeau bedraagt 10 % van de jaarlijkse bijdrage van de nieuw geworven MKB partner.
Dus het cadeau wordt hoger naarmate jij een nieuwe partner werft met een hogere status.
6)

7)

Het bedrag voor het MKB partnership van Stichting De Stadshoeve is exclusief BTW.

*)

Het MKB partnership met het Platinum ei is exclusief beschikbaar voor maximaal 3 bedrijven.
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JA, IK WIL MKB PARTNER WORDEN!

•

Hoe?
o Vul de MKB partner overeenkomst in.
o Maak er een foto van en mail deze naar: info@parkdestadshoeve.nl.
o We nemen contact met je op voor de praktische zaken.
o Je krijgt van ons een factuur voor jouw administratie.
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•

Heb jij nog vragen of tips?
o Mail dan a.u.b. naar: info@parkdestadshoeve.nl
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