Flint
Dragers
Met hart
en ziel
Theaterhart Amersfoort

Bedrijven met hart voor kunst en cultuur ontmoeten
elkaar in Flint. Als Drager dragen zij direct bij aan de
programmering van het theater.
En daar krijgen zij heel veel voor terug.

Creatief dragersschap

Investeren in cultuur levert veel op

Dragen is ontmoeten

Dragers zijn bedrijven die Flint een warm theaterhart toedragen.
Met hun financiële steun dragen zij direct bij aan de programmering.
Daarbij genieten zij van veel extra voordelen.

Een groot voordeel van het Dragersschap: een Drager staat nooit
alleen: het warme theaterhart wordt gedeeld met een grote hoeveelheid bedrijven in de regio.
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75% van de Dragersbijdrage wordt direct geïnvesteerd in de
culturele programmering.
25% van de bijdrage wordt teruggegeven aan de drager. Dit bedrag
kan worden besteed aan theaterkaarten voor uzelf, personeelsleden
of zakenrelaties. De teruggave kan ook worden verzilverd bij het huren
van een zaal, een diner of het plaatsen van een advertentie in de
seizoensbrochure.
Dragers krijgen voorrang bij de jaarlijkse start van de kaartverkoop aan
het begin van het theaterseizoen. U zit dus altijd op de beste plekken.
Zelf een evenement, congres of bedrijfsfeest organiseren? Flint is de
perfecte locatie. Dragers krijgen standaard 10% korting op de zaalhuur.
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•
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Dragers zijn automatisch lid van het Dragersnetwerk:: een breed georiënteerde groep van professionals met een hart voor cultuur, mogelijke
prospects en interessante partnerpartijen.
Tijdens de jaarlijkse Dragersavond worden zakelijke ontwikkelingen
gedeeld.
Dragers ontmoeten elkaar geregeld tijdens de Culturele Avonden. Er
wordt kennis uitgewisseld, geïnspireerd en bijgepraat.
Dragers zijn vanzelfsprekend welkom op de jaarlijkse Vriendenavond,
voor een voorproefje van het nieuwe theaterseizoen en de presentatie
van de seizoensbrochure.
Het netwerk wordt regelmatig bijgepraat via een digitale nieuwsbrief.

Al delen ze allemaal de liefde voor het theater, de ene Drager is
natuurlijk de andere niet. Van creatief MKB-bedrijf tot industriële
multinational; elk bedrijf kan Flint steunen op een manier die hem
het best past.
•
•

Dragers verbinden zich aan Flint voor een periode van minimaal drie
jaar. Het Dragersschap kan op een creatieve manier worden ingevuld.
Geef je naam aan een stoel. Of de garderobe. Een foyer. Of een hele
zaal. De mogelijkheden zijn eindeloos. Op bijgaande insert doen
we enkele suggesties. Heb je zelf ideeën? We gaan graag met je in
gesprek. Drager worden kan al vanaf € 750,- per jaar.

In de spotlights
Wij zijn trots op onze Dragers. En daarom zijn ze goed zichtbaar.
Niet alleen voor elkaar, maar voor iedereen die met Flint in aanraking komt. Online én offline.
•
•

•

Misschien zit jij
wel straks hier.

En hier een
andere ondernemer
met een gedeeld
hart voor cultuur.

•

Op de website van Flint worden de logo’s van de Dragers geplaatst,
met een link naar de bedrijfswebsite.
Dragers kunnen tegen een gereduceerd tarief (25% korting) adverteren in de seizoensbrochure. De brochure wordt gedrukt in een oplage
van 20.000 stuks en verspreid in de regio Eemland.
De namen van alle Dragers staan vermeld op het Dragersbord, bij de
ingang aan de Walikerstraat.
De naam van het bedrijf komt op een stoel of ruimte.

Flint
Drager worden?
Vind je cultuur belangrijk? En wil je
graag genieten van alle voordelen die
het Dragersschap met zich meebrengt?
Neem dan contact op met:
Harold Warmelink
Directeur
harold.warmelink@flint.nl
06 52 52 74 60
Rianne Delissen
Sales & Relatiebeheer
rianne.delissen@flint.nl
033 - 4229 227

www.flint.nl/dragers

