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Onzettend blij 
met de steun 
van onze 
Markantiers!

Van gezellige middagen tot memorabele avonden: bij Markant laten bezoekers 
zich keer op keer raken. We verwelkomen jaarlijks ruim 130.000 gasten, zowel 
in ons theater en restaurant als via evenementen. En dit aantal groeit: iets 
dat we samen met Markantiers mogelijk maken. Daar zijn we trots op! 

Markantiers zijn van onschatbare waarde voor de culturele 
sector in Maashorst.

SAMEN 
IMPACT 
MAKEN

Markantiers zijn een belangrijk 
onderdeel van Markant Theater 
Maashorst. Door jaarlijks een 
steentje bij te dragen, helpt het 
netwerk ons impact te maken op 
cultureel-maatschappelijk gebied. 
Samen zorgen we dat (inter)natio-
nale theatergezelschappen op ons 
podium kunnen staan. Ook geven 
we ruimte aan lokale verengin-
gen en bedrijven. We dragen elke 
vorm van cultuur in Maashorst een 
warm hart toe. Dit alles maakt het 
Markantiersnetwerk ontzettend 
waardevol!

Ontdek meer
Wil jij ook bijdragen aan de cultuur 
in Maashorst? Sluit je aan bij onze 
mooie club. Of neem voor meer 
informatie contact met ons op via 
onderstaande gegevens. We staan 
je graag persoonlijk te woord! En 
vrijblijvend natuurlijk.

Jan Wouda Directeur 

“Samen met Markantiers maken we het 
theater mogelijk en laten we bezoekers 
genieten van bijzondere momenten. Ook 
werkt het Markantiersnetwerk verbindend. 
Het helpt ondernemers om elkaar eens op 
een ongedwongen manier te ontmoeten. 
Vanuit die verbinding krijgen organisaties 
zaken voor elkaar. Mooi, toch?”

Jasper van Goor  
Sales- en eventmanager

“Markantiers steunen ons theater en 
dragen daarmee actief bij aan de cultuur in 
Maashorst. Daar doen we als theater graag 
iets voor terug: van netwerkborrel tot 
Markantiersdag. We leggen Markantiers 
graag in de watten en zijn er trots op dat 
ze met ons samenwerken.”

Oostendorp
L-Markantier 

“Wij vinden het belangrijk om de 
juiste snaar te raken, bijzondere 
momenten waardevol te maken. 
Voor mens en maatschappij. Dat 
betekent het Markantierschap 
voor ons. En natuurlijk zijn we blij 
om hiermee een bijdrage te leve-
ren aan de lokale culturele activi-
teiten.”

HR5
XL-Markantier

“HR5 is een mensgerichte 
organisatie en helpt klanten ook 
dat te bereiken. Ons doel ligt bij: 
People, Performance, Pleasure! 
Ik ervaar dezelfde thema’s bij 
Markant en hetzelfde DNA bij 
Markantiers. Daar horen we 
graag bij!”



Markantierspakketten

XXL 
Markantier
€ 10.000,-

per jaar

 – 48 vouchers voor theater-
voorstellingen & events

 – 16 vouchers voor een diner  
in Restaurant Cusco

 – 36 vouchers voor theater-
voorstellingen & events

 – 12 vouchers voor een diner  
in Restaurant Cusco

 – 20 vouchers voor theater-
voorstellingen & events

 – 8 vouchers voor een diner  
in Restaurant Cusco

 – 10 vouchers voor theater-
voorstellingen & events

 – 4 vouchers voor een diner  
in Restaurant Cusco

 – Wil je naamsponsor worden van de 
theaterzaal, de evenementenzaal, één 
van de foyers of heb je andere ideeën? 
We gaan graag met je in gesprek om een 
Markantierspakket op maat te maken.

Markantier 
op maat

Een sterk netwerk dat impact 

maakt in de regio.

Zichtbaarheid via onze uitingen. 

Denk aan de brochure, posters, 

website en schermen in het pand.

Een aantal vouchers voor het 
theater, restaurant Cusco en de 
evenementenzaal. Zodat je volop 

kunt genieten van ons aanbod.

Drie kwartaalborrels. 

Een jaarlijkse Markantiersdag 

voor jou én een introducée.

Toegang tot de netwerk-app.

De mogelijkheid om onze 

vergaderruimtes, indien 

beschikbaar, gratis te gebruiken.

Als allereerste informatie over 

ons nieuwe theaterprogramma.

Voorrang op theatertickets 

tijdens de voorverkoop.

Gratis koffie en thee 

voorafgaand aan voorstellingen.

Als Markantier maak je deel uit van een 
regionaal zakelijk netwerk. Een netwerk 
met ondernemers die je regelmatig 
op een informele manier spreekt, 
bijvoorbeeld via de netwerk-app en 
tijdens Markantiersborrels en -dagen. 
Ideale momenten om kennis uit te 
wisselen en ideeën op te doen.

WORD ONDERDEEL VAN

Sluit je aan bij het 
Markantiersnetwerk

DE VOORDELEN

Hier kun je op 
rekenen als 
Markantier

XL 
Markantier
€ 5.250,-

per jaar

L 
Markantier

€ 2.675,-
per jaar

M 
Markantier

€ 1.375,-
per jaar


