
 Partnership
Kit

2023

Hogehilweg 16, 1101 CD Amsterdam | +31 (0)20 562 82 00



« Niemand van ons weet wat we
allemaal samen weten »

EURIPIDES



Ons Netwerk
Uw doelgroep

Versterk uw imago en samenwerking met
de CCI France Pays-Bas 
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Evenementen
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coching V.I.E

Werkplek
te huur

Recruitment

Grootste
Frans-

Nederlands
professionele

netwerk

Commerciële
Prospect

Missie

Business
Club

HR
ondersteuning

Drietalig
Team

Commerciële
ondersteuning

 

De CCI in het kort

De 
uw partner voor uw

business
development 



7.000 followers 
26.000 impressies (gemiddeld per maand)

+34.000 bezoekers/jaar

2 newsletters 
Club Info : +750 contacten
CAP sur les Pays-Bas : +1000 contacten

200 bedrijfsleden
+750 contactpersonen
+3.500 contacten

Ons Netwerk
Uw Doelgroep



Vergroot uw zichtbaarheid en breng uw expertise voor het voetlicht binnen de

Frans-Nederlandse gemeenschap.

Verbind u in 2023 aan de evenementen  van de CCI France Pays-Bas en straal

een betrokken, dynamisch en professioneel imago uit. 

Zij hebben hun vertrouwen in ons gesteld
in 2022 !
Kom erook bij!

Ontdek nu welk partnership kit voor u het beste is .....



Business Awards 

Partner van de Business Awards 2023

Deelname aan de Jury naast de Franse Ambassadeur 

Voorrand op de uitreiking van een trofee tijdens de Gala Avond

Keuze van de categorie voor de prijsuitreiking

Uw logo op alle communicatie over de Business Awards

Uw logo op de sponsorwall

PLATINUM GOLD SILVER

Package - Welke past bij u? Patronage aanbieding

Zichtbaarheid

Banner op onze website

Uw logo op onze digitale sponsorwall

Uw logo in de email handtekening van de Business Club

Het logo van uw bedrijf op al onze communicatie naar de leden

6 maanden 3 maanden 1 maand

Deze voordelen komen bovenop de voordelen die al in uw lidmaatschap zijn inbegrepen

Evenements

2 plaatsen - Woman's Day Lunch

2 plaatsen - Business Awards van de CCI France International in Parijs



PLATINUM GOLD SILVER

 Bedrijf aanbieding

Evenementen

Uitnodiging | Patronage Avond of committee/C-level Ronde Tafel

Package - Welke past bij u?

Partner van de Business Awards 2023

Deelname aan de Jury naast de Franse Ambassadeur 

Voorrang op de uitreiking van een trofee tijdens de Gala Avond

Keuze van de categorie voor de prijsuitreiking

Uw logo op alle communicatie over de Business Awards

Uw logo op de sponsorwall

2 plaatsen - Woman's Day Lunch

2 plaatsen - Business Awards van de CCI France International in Parijs

Banner op onze website

Uw logo op onze digitale sponsorwall

Uw logo in de email handtekening van de Business Club

Het logo van uw bedrijf op al onze communicatie naar de leden

Deze voordelen komen bovenop de voordelen die al in uw lidmaatschap zijn inbegrepen

Business Awards 

Zichtbaarheid
6 maanden 3 maanden 1 maand



Partner van de Business Awards 2023

Deelname aan de Jury naast de Franse Ambassadeur  

Uw logo op alle communicatie over de Business Awards 

Uw logo op de sponsorwall

GOLD SILVER

 MKB aanbieding

 Visibilité

Sla de pagina om om onze evenementen in foto's opnieuw te beleven

Package - Welke past bij u?

Business Awards 

Banner op onze website

Uw logo op onze digitale sponsorwall

Uw logo in de email handtekening van de Business Club

Het logo van uw bedrijf op al onze communicatie naar de leden

Deze voordelen komen bovenop de voordelen die al in uw lidmaatschap zijn inbegrepen



5 categorieën
39 bedrijven

Gala - prijsuitreikking avond
150 deelnemers

+56.000 impressies
Posts vòòr en na het evenement 

+1.100 views
Video's: Voorstelling van de kandidaten met logo
van de sponsors

9 newsletters
+3.500 contacten

Business
Awards

Neem actief deel aan het versterken van de 
Frans-Nederlandse economische betrekkingen

Cijfers editie 2022



Women's Day
Lunch

Een uniek evenement waar de excellentie van vrouwen
in de wereld van wek wordt gevierd

±100 deelnemers

Een uniek plek
Sofitel Legend The Grand Amsterdam

4 newsletters
+3.500 contacten

3 artikelen

Cijfers editie 2022

+6.350 impressies
Posts vòòr en na het evenement 



+9.500 impressies
Posts vòòr en na de week

3 newsletters
+3.500 contacten

6 evenementen
Cinema, franse les, seminars, werk en recruitment

4 dagen

± 300 deelnemers

De Franse Week 

Een week om de Franse economie te ontdekken, 
de wereld van werk en taal & cultuur 

''Bonjour France et
francophonie''

Cijfers editie 2022



± 60 tot 100 deelnemers

Bij u of op een locatie naar keuze

3 newsletters
+750 contacten

3 posts 
Posts vòòr en na het evenement 

Cocktail
Seminar

Deel uw expertise en knowhow en promoot tegelijkertijd
uw bedrijfsidentiteit en -cultuur 

3 artikelen



+9.500 impressies
Posts vòòr en na het evenement

3 newsletters
+750 contacten

80 deelnemers

KerstLunch
Een gezellige lunch in een warme eindejaarssfeer 



+5.500 impressies
Posts vòòr en na het évènement 

1 avond die bij u past

Patronage Avond
Een memorabele 

70 deelnemers
C-level


