Word onderdeel van de Secretaresse
van het Jaar-verkiezing
Wilt u uw bedrijf in de spotlights zetten bij een van de bekendste en meest toonaangevende
verkiezingen van Nederland? Word dan sponsor van de Secretaresse van het Jaar-verkiezing
van 2020!
Dit jaar is alweer de 35ste keer dat we de verkiezing organiseren. Op deze dag zetten we alle
secretaresses, PA’s, managementassistenten en officemanagers in het zonnetje. Maar voor één
hoogvlieger is deze dag wel extra bijzonder: diegene wordt dan verkozen tot dé secretaresse
van het jaar en is daarmee een jaar lang ambassadeur van dit bijzondere vak.

Datum verkiezing: 14 april 2020

“Ik probeer ieder jaar bij de finale van de Secretaresse
van het Jaar-verkiezing te zijn. Het is een mooi event
en een leuke manier om te netwerken en over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied te horen!”
- Vera, bezoekster van het Secretaresse van het Jaar-event 2019

Uw exposure
De Secretaresse van het Jaar-verkiezing
is een van de belangrijkste verkiezingen in Nederland. Elk jaar mogen we
weer rekenen op veel media-aandacht
van landelijke en regionale tv-zenders,
radiostations en kranten. Op het leuke
én leerzame event, dat steevast vol zit,
komen zo’n 200 tot 250 managementondersteuners.
Uw doelgroep
Een mooie kans voor u om uw bedrijf
en uw producten te laten zien aan
een interessante doelgroep. De
bezoekers van dit event zijn bijna
allemaal ambitieuze vrouwen tussen
de 20 en 55 die werken als managementondersteuner of officemanager.
Zij hebben in hun organisatie vaak
een beslissende rol in het organiseren
van activiteiten en evenementen.

Thema: de co-manager
Dit jaar is het thema ‘de co-manager’.
Want wat is een manager nou zonder
zijn of haar rechterhand? Als secretaresse doe je veel meer dan alleen typen en afspraken inplannen: je regelt,
organiseert en ontzorgt. Kortom, een
goede secretaresse maakt zichzelf met
zijn of haar helicopterview onmisbaar.
De locatie
Dit jaar hosten we dit bijzondere
event in het Corendon Village Hotel
Amsterdam. Een locatie die past bij de
hoogvliegers voor wie wij het event
organiseren.

Wilt u hier deel van uitmaken? Word onze sponsor
Als sponsor bij deze bijzondere verkiezing kunt u rekenen op veel exposure bij een commercieel
interessante doelgroep. Bekijk hier de mogelijkheden en voordelen van uw bijdrage aan de
Secretaresse van het Jaar-verkiezing:

Economy

Business

First Class

Exposure vóór het event
Uw bedrijfsnaam en -logo met
hyperlink op onze website
Het cadeaupakket dat u
aanbiedt voor de top 3 wordt
genoemd op de website

(cadeaupakket aanbieden
is optioneel)

(cadeaupakket aanbieden
is optioneel)

(1 banner)

(2 banners)

(5)

(10)

€ 1.000,-

€ 5.000,-

Uw bedrijfsnaam en -logo in
alle communicatie rondom
het event
Exposure tijdens het event
Uw bedrijfsnaam en -logo op
het presentatiescherm tijdens
het event
De mogelijkheid om uw producten te presenteren op een
stand in de plenaire ruimte
De mogelijkheid om een
bedrijfsbanner in de plenaire
ruimte te plaatsen
Een fotomoment met
de finalisten
Aantal zitplaatsen tijdens
het event
De kans om met de winnaar/
winnares een interview/bezoek
in te plannen
De kans om alle gasten
namens je bedrijf een
product aan te bieden
Exposure na het event
De e-mailadressen van alle gasten na het event (die hiervoor
toestemming hebben gegeven)
Gratis

Wilt u onze sponsor worden? Of wilt u eerst meer weten?
Neem dan contact met ons op via verkiezing@schoevers.nl.

