Partnerpakketten
Health Valley 2018
met jouw
vernieuwde partnerpakket

PAKKET
10 tot 50 medewerkers

PAKKET
€750,-

< 10 medewerkers

per jaar
start-ups
€75,per jaar

Netwerk
Toegang tot het netwerk en matchmaking met andere partners		
Toegang tot onze Connect database en app
Events
Gratis toegang tot al onze bijeenkomsten
Toegang tot het exclusieve “For Partners Only event”
1 kaart Health Valley Event + tweede kaartje 50% korting

per jaar

Netwerk
Toegang tot het netwerk en matchmaking met andere partners		
Toegang tot onze Connect database en app
Toegang tot onze (internationale) projecten				
Voorrang op toegang of podium tijdens onze bijeenkomsten
Events
Gratis toegang tot al onze bijeenkomsten
Toegang tot het exclusieve “For Partners Only event”			
2 kaarten Health Valley Event + derde kaartje 50% korting 		

Hét event voor LSH

Advies
2 contacturen per jaar met bureau Health Valley
Gratis toegang tot ons subsidieloket
2 gratis adviesuren subsidieadvies (door adviesbureau)			
2 gratis adviesuren op het gebied van IP (door adviesbureau)		
2 gratis adviesuren op juridisch gebied (door adviesbureau)

Profileer jezelf

Communicatie
Gratis PR via onze social media kanalen
Exclusief Health Valley communicatiestarterskit (door adviesbureau)
Vermelding organisatie op website
Gebruik ons logo ‘partner van Health Valley’ in eigen communicatie
Ontvangst maandelijkse nieuwsbrief

Advies
2 contacturen per jaar met bureau Health Valley			
Gratis toegang tot ons subsidieloket				
2 gratis adviesuren subsidieadvies (door adviesbureau)			
2 gratis adviesuren op het gebied van IP (door adviesbureau)		
2 gratis adviesuren op juridisch gebied (door adviesbureau)
Podium
Organiseren van round table op maat over innovatievraagstuk
Communicatie
Exclusief Health Valley Public relations-pakket (door adviesbureau)		
Gratis bericht op onze website
Gratis PR via onze social media kanalen
Vermelding organisatie op website
Gebruik ons logo ‘partner van Health Valley’ in eigen communicatie
Ontvangst maandelijkse nieuwsbrief
Exclusief Health Valley bedrijfsvideo-pakket (door adviesbureau)

PAKKET

PAKKET
50 tot 250 medewerkers

€1250,-

€2500,-

per jaar

Netwerk
Toegang tot het netwerk en matchmaking met andere partners		
Toegang tot onze Connect database en app
Toegang tot onze (internationale) projecten
Uitnodiging voor bestuurdersbijeenkomst
Voorrang bij bezoek aan/van int. beurzen / handelsmissies		
Events
Gratis toegang tot al onze bijeenkomsten
Voorrang op toegang of podium tijdens onze bijeenkomsten		
Toegang tot het exclusieve “For Partners Only event”
4 kaarten Health Valley Event + extra kaarten 50% korting
Advies
4 contacturen per jaar met bureau Health Valley
Gratis toegang tot ons subsidieloket				
2 gratis adviesuren subsidieadvies (door adviesbureau)			
2 gratis adviesuren op het gebied van IP (door adviesbureau)		
2 gratis adviesuren op juridisch gebied (door adviesbureau)
Adviesgesprek over internationale ambities en projecten

ng
Gratis ondersteuni

>_ 250

medewerkers

€5000,-

per jaar

Netwerk
Toegang tot het netwerk en matchmaking met andere partners		
Toegang tot onze Connect database en app
Toegang tot onze (internationale) projecten
Uitnodiging voor bestuurdersbijeenkomst
Start-up en scale up selectie door Health Valley
Voorrang bij bezoek aan/van int. beurzen / handelsmissies
Events
Gratis toegang tot al onze bijeenkomsten
Voorrang op toegang of podium tijdens onze bijeenkomsten
Toegang tot het exclusieve “For Partners Only event”
6 VIP-kaarten Health Valley Event + extra kaarten 50% korting

Excl
VIP-kuasieve
arten

Advies
6 contacturen per jaar met bureau Health Valley
Gratis toegang tot ons subsidieloket
Persoonlijk Health Valley matchmakinggesprek			
Consortia matchmaking adviesgesprek				
Adviesgesprek over internationale ambities en projecten

Podium
Organiseren van round table op maat over innovatievraagstuk		
Mogelijkheid tot het geven van een webinar

Podium
Organiseren van round table op maat over innovatievraagstuk
Mogelijkheid tot het geven van een webinar

Communicatie
Vermelding organisatie op website
Gebruik ons logo ‘partner van Health Valley’ in eigen communicatie
Ontvangst maandelijkse nieuwsbrief
Gratis PR via onze social media kanalen				
Exclusief Health Valley Public relations-pakket (door adviesbureau)		
Gratis bericht op onze website
Exclusief Health Valley bedrijfsvideo-pakket (door adviesbureau)

Communicatie
Vermelding organisatie op website
Gebruik ons logo ‘partner van Health Valley’ in eigen communicatie
Ontvangst maandelijkse nieuwsbrief
Gratis PR via onze social media kanalen
Exclusief Health Valley Public relations-pakket (door adviesbureau)
1 artikel gemaakt door Health Valley en verspreid via onze kanalen
Mogelijkheid om 2 persberichten te plaatsen via onze kanalen
Exclusief Health Valley bedrijfsvideo-pakket (door adviesbureau)

Health Valley Netherlands
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