Markantiersnetwerk

Samen impact maken
Een fantastische middag, een memorabele avond. Elke dag worden er bij Markant Uden bijzondere
momenten gedeeld en onvergetelijke herinneringen gemaakt. Jaarlijks verwelkomen we ruim 130.000
bezoekers in ons theater, restaurant en evenementenlocatie. En dat aantal groeit. Een mooi resultaat
dat we samen met een prachtige groep van betrokken ondernemers hebben weten te realiseren: de
Markantiers. Zij zijn van onschatbare waarde voor onze organisatie én voor Uden in het algemeen. Mede
dankzij hun steun kunnen we het cultuuraanbod in de regio in stand houden, het niveau ervan verhogen
en zorgen we met de groeiende bezoekersstroom voor nóg meer beweging in het centrum van Uden.
Samen weten we maatschappelijke impact te maken. Impact die er toe doet.

Word onderdeel van het

Markantiersnetwerk
Als Markantier maak je onderdeel uit van een bijzonder zakelijk netwerk. Een ondernemers
netwerk waar je op een leuke, informele manier interessante contacten kunt leggen en
onderhouden met ondernemers uit de regio. Naast het doorlopende contact via de netwerkapp organiseren we drie kwartaalborrels en de jaarlijkse Markantiersdag. Ideale momenten om
kennis en expertise uit te wisselen en elkaar bij te praten, maar ook om mooie dingen met elkaar
te realiseren. Momenten met uiteenlopende en verrassende invullingen waarbij je door ons team
uiteraard volledig in de watten gelegd wordt.

Je sluit je aan als Markantier.
Wat krijg je daarvoor terug?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je maakt onderdeel uit van een sterk netwerk van ondernemers dat impact maakt in deze regio.
Deelname aan drie kwartaalborrels.
Deelname aan de jaarlijkse Markantiersdag met 2 personen.
Toegang tot de netwerk-app, speciaal voor Markantiers.
Je betaalt geen huur voor het gebruik van onze vergaderruimtes (indien beschikbaar).
Je bent als eerste op de hoogte van ons nieuwe theaterprogramma en kunt tijdens de
voorverkoopperiode theatertickets met voorrang bestellen.
Gratis koffie en thee voorafgaand aan elke voorstelling.
Passend bij het gekozen pakket vermelden wij je bedrijfsnaam of -logo op uitingen van Markant
Uden. Denk hierbij aan de seizoensbrochure, website, posters en schermen in het pand.
Tot slot geniet je te allen tijde van ons culturele aanbod, mooie momenten uit en bovenal
onze (Brabantse) gezelligheid. Je ontvangt daarvoor per pakket een aantal vouchers voor het
theater, de evenementenzaal en Restaurant Cusco.

Markantierspakketten
XXL

•

Markantier
€ 10.000,-

•

XL

•

Markantier
€ 5.250,-

•

L

•

Markantier
€ 2.675,-

•

M

•

Markantier
€ 1.375,-

•

•
Markantier

op maat

48 vouchers voor theatervoorstellingen & 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.

Onzettend blij
met de steun
van onze
Markantiers!

Een onmisbare schakel, zo mogen we onze Markantiers wel noemen.
Door jaarlijks een steentje bij te dragen, kunnen wij als theater
invulling geven aan onze cultureel-maatschappelijke rol. Een rol die
van groot belang is voor de gemeenschap. Want gezamenlijk zorgen
we ervoor dat bekende nationale- en internationale artiesten en
theatergezelschappen op ons podium kunnen staan. Daarnaast
bieden we óók lokale verenigingen en bedrijven een plek. We dragen
elke vorm van cultuur in Uden een warm hart toe. Nét als onze
Markantiers. Deel je deze gedachte en wil je graag maatschappelijk
verantwoord bezig zijn? Sluit je dan aan bij deze bijzondere club.

Jan Wouda Directeur
“Het werkt verbindend, ons Markantiersnetwerk. Het zorgt ervoor dat ondernemers
elkaar eens op een andere, meer ongedwongen manier ontmoeten en toch samen zaken
voor elkaar krijgen. Het is mooi dat we samen met deze club mensen theater mogelijk
maken en daarmee bezoekers kunnen laten genieten van een bijzonder moment.”

Liset Kobus Sales & Eventmanager
“Aanpakken en waarmaken, dat is wat ik doe. Het organiseren van
evenementen zit me in het bloed. Samen met een team van ervaren
professionals weet ik van elk moment iets bijzonders te maken. Oók van de
momenten met en voor onze Markantiers. Kom het zelf eens ervaren!”

L-Markantier Aannemings- en
timmerbedrijf Stef van den Wijngaard

L-Markantier Sidekix
“Hoewel wij voornamelijk
nationaal en internationaal
opereren, dragen we ook
lokale cultuur een warm
hart toe. Daarnaast biedt het
Markantiersnetwerk ons een
mooie manier om contact te (onder)houden
met andere lokale ondernemers. De
activiteiten zijn altijd verrassend en leuk.”

“We vinden het belangrijk om onze maat
schappelijke betrokkenheid te tonen en
een steentje bij te dragen. Cultuur staat
dicht bij ons als persoon, dichterbij dan
bijvoorbeeld een sportclub. Om die reden zijn
we Markantier geworden. Dat we hiermee bijdragen
aan de toekomst van het theater geeft ons een bijzonder
goed gevoel.”

Interesse?
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Wij plannen graag een moment met je in om
deze persoonlijk toe te lichten. Neem hiervoor geheel vrijblijvend contact met ons op.

Markant Uden - Podium voor theater & evenementen
Markt 32
5401 GP Uden
0413 25 61 10
directiesecretariaat@markantuden.nl
www.markantuden.nl

