TEXTILIUM
FUTURA
SPONSORMOGELIJKHEDEN
De jaarlijkse Textour groeit uit naar een uitgebreid Textilium Futura programma in 2024, ook dan met
de stad Tilburg als podium. Dit evenement van internationale allure brengt de toekomst van textielindustrie in beeld en sluit naadloos aan bij de ambitie van de gemeente Tilburg om in 2045 een 100%
circulaire maakstad te zijn.
Textilium Futura werkt nauw samen met Midpoint Brabant Circulair, de economische ontwikkelingsorganisatie van ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke instanties in Midden-Brabant. Met het initiatief Up New Textiles stimuleert Midpoint Brabant ondernemingen, studenten en
bewoners om aan de slag te gaan met circulaire ondernemen in textiel.
Samen met Textilium Futura organiseert Up New op 30 september de TEXFAB Conferentie in het
WillemII stadion. Een Europese internationale Conferentie waar men dieper in gaat op de toekomstige UPV normen, nieuwste ontwikkelingen en toekomstige samenwerkingen.
Dit alles kan niet plaatsvinden zonder financiële ondersteuning.

ER ZIJN DIVERSE SPONSORMOGELIJKHEDEN;
Voor sponsoring van €50 tot €250,- bent u Aanhaker, plaatsing logo op site onder Aanhakers.
Voor €250,- bent u sponsor van een Textour punt, naam en logo op de website en op de locatie.
Voor €1000,- bent u Bronzen Sponsor, naam en logo op de website onder Brons en draagt u hiervan
10% bij aan de opzet van het Up New Centrum.
Voor €2500,- bent u Zilveren Sponsor, naam & logo op de website onder Zilver, plaatsing van bedrijfsfilm & link naar eigen website en draagt u hiervan 10% bij aan de opzet van het Up New Centrum.
Reservering van 1 tafel (10-12 pers) tijdens het galadiner 2024 ligt hiermee vast.
Voor €5000,- ben u Hoofdsponsor Goud, naam & logo op de website onder Hoofdsponsor Goud,
plaatsing bedrijfsfilm & link naar eigen website en draagt u hiervan €10% bij aan de opzet van het
Up New Centrum. Voor reservering voor 2 tafels (10-12 personen) tijdens het galadiner 2024 ligt
hiermee vast.
U kunt natuurlijk ook een Gulle gever zijn en vrijblijvend een bedrag doneren!

Uw keuze kunt u kenbaar maken per mail info@textiliumfutura.com of telefonisch bespreken;
Joris van Riel 06-10061108

