VERBINDEN=DELEN=VERMENIGVULDIGEN

LINKEDPERFECT BUSINESSCLUB
Bent u op zoek naar een nieuw netwerk? Een netwerk waarin aandacht wordt besteed aan het inzichtelijk en
toegankelijk maken van de leden? Een netwerk waarin u off- en online in verbinding wordt gebracht met alle leden
zodat u gericht kunt samenwerken en new business kunt generen? Een netwerk waarin we onze krachten
bundelen in het samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken.
Word dan nú lid van LinkedPerfect Businessclub! Dé Businessclub van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Uw perfecte link naar grenzeloze mogelijkheden!
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☺
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Relatiemanagement en new business
Persoonlijk en betrokken
Inzichtelijk en toegankelijk
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
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WAT IS DE METROPOOLREGIO?
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is het gebied dat nu de huidige stadregio’s Rotterdam en Haaglanden
omvat. Binnen dat gebied gaan de 23 gemeenten hun krachten bundelen in het samenwerkingsverband
Metropoolregio Rotterdam Den Haag om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken.
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan een duurzame internationale Metropoolregio, waarin bewoners
en bedrijven zich optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen. Dit doen wij door een betere positionering van ons
internationaal concurrerende vestigingsklimaat en het uitvoeren van concrete projecten die de bestaande kracht
van beide stedelijke regio’s bundelen. Daarbij dragen wij bij aan een positie van de Randstad als topregio in Europa.

Bron: website MRDH
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LIDMAATSCHAPVOORDELEN:
								Lid**		

☺
Persoonlijk kennismakingsgesprek				☺
Uitgebreid bedrijfsprofiel op de website
☺
Regelmatig up to date ledenoverzicht				
☺
Doornemen van de ledenlijst					
☺
Toegang tot besloten LinkedIngroep				
☺
Kosteloos bijwonen 6-wekelijkse bijeenkomsten		
☺
Persoonlijke uitnodiging voor bijeenkomsten			
☺
Uitgebreide deelnemerslijst per bijeenkomst			
☺
Professionele naambadge bij iedere bijeenkomst		
☺
Vermelding “nieuwe leden” in Nieuwsbrief/bijeenkomst
☺

Businesspartner***

Een professioneel en kwalitatief netwerk			

Redactionele ruimte maandelijkse Nieuwsbrief		

X *			

Gastheer ad hoc bijeenkomsten				

X *			

Twee leden namens uw organisatie				

X *			

Banner met uw logo op ieder websitepagina			

X *			

Uw logo in de maandelijkse Nieuwsbrief			

X *			

Uw logo op iedere reguliere uitnodiging			

X *			

* tegen vergoeding
** € 995,- exclusief btw
*** € 2495,- exclusief btw			
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LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN
Rechtspersoon

☺
☺
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☺

Minimaal vijf medewerkers in dienst
U bent beslissingsbevoegd binnen uw organisatie
U wilt actief lid zijn van LinkedPerfect BusinessClub
U stelt uw netwerk open en deelt kennis
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