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We doen het samen
Een rode draad in de definities van Citymarketing is het bevorderen van welvaart en welzijn voor 
en door bewoners en bedrijven mede door middel van bezoekers. Citymarketing vraagt dus om 
collectiviteit, gezamenlijkheid en dat gedurende een lange tijd. Het is namelijk geen sprint maar 
een marathon. 

Alkmaar Marketing wil partijen binnen de gemeente dan ook structureel binden omdat ze de  
voeding zijn voor onze activiteiten, omdat we het vóór partijen doen en omdat we onze activitei-
ten ook gezamenlijk moeten financieren. Alkmaar Marketing streeft naar een gezonde balans 
in inkomsten tussen drie geldstromen: overheid, consument en bedrijfsleven. Daarnaast biedt 
Alkmaar Marketing hét platform waar partijen samenkomen, samenwerken en elkaar versterken.

Met dat doel zijn we gestart met een PrachtPartner programma. Hiermee brengen we bedrijfs-
leven, overheid en (culturele) instellingen samen. Het is bedoeld voor partijen met een hart voor 
Alkmaar, partijen die actief willen bijdragen aan het gezamenlijke doel: welvaart en welzijn voor 
inwoners en bedrijvigheid in de hele gemeente. Zowel financieel als inhoudelijk, maar dan zon-
der dat er een direct eigen belang wordt gediend. 

PrachtPartners willen actief zijn binnen het Alkmaar Marketing netwerk. Met die gedachte 
kennen we nu ook de PrachtstadClub, die onder voorzitterschap staat van onze burgemeester. 
Een club die onze partners de mogelijkheid biedt om geregeld, zowel formeel als informeel, met 
elkaar het gesprek aan te gaan. Gezien de mix van partners uit overheid, cultuur, bedrijfsleven, 
onderwijs en overige instellingen gebeurt dat in een interessante dynamiek.

Meedoen aan ons PrachtPartner programma is mogelijk voor partijen die bereid zijn tenminste 
€ 2.500 per jaar te investeren én zich actief inzetten binnen het netwerk. Het programma kent 
drie gradaties. Hoewel direct rendement geen uitgangspunt moet zijn om deel te nemen, het gaat 
vooral om het structureel ondersteunen van citymarketing door Alkmaar Marketing en de 
verbinding, zijn er toch wat voordelen in de diverse pakketten opgenomen. Wilt u meer weten? 
We komen graag persoonlijk bij u langs. 

   
     Ger Welbers
     Directeur



PRACHTBEDRIJF 
Hallo PrachtBedrijf!

Onze PrachtBedrijven ondersteunen Alkmaar Marketing financieel en maken gebruik van onze netwerk 
mogelijkheden op bijeenkomsten in de regio. Prachtbedrijven worden uiteraard goed geïnformeerd over 
onze activiteiten. Daarnaast maken we kenbaar aan de Alkmaarders welke partijen de citymarketing 
ondersteunen en daarmee bijdragen aan welvaart en welzijn. Het PrachtBedrijf pakket bestaat uit de 
volgende onderdelen: 

*  Naamsvermelding op het corporate deel van de site “Alkmaar Prachtstad” als PrachtBedrijf   
  met doorlink naar eigen site;
*  Het PrachtBedrijf beeldmerk waarmee u zich in/op eigen media en fysiek kunt presenteren  
  als partner van Alkmaar Marketing;
*  Eénmalige melding in corporate nieuwsbrief als PrachtBedrijf met uw logo;
*  Uitnodiging voor één netwerkbijeenkomst van de PrachtstadClub voor één persoon
*  Abonnement op het Alkmaar Prachtstad Magazine;
*  1x gratis AlkmaarPas en extra exemplaren met 10% korting;
*  10% korting op tarieven van de Alkmaar Marketing Mediakaart bij afname van media.

PrachtBedrijf kunt u worden met een jaarlijkse bijdrage van € 1500 (excl. btw)

€1500,-
PrachtBedrijf



PRACHTSUPPORTER 
Hallo PrachtSupporter!

Onze PrachtSupporters ondersteunen Alkmaar Marketing vooral financieel en maken slechts beperkt 
gebruik van onze netwerk mogelijkheden. Supporters worden wel betrokken bij en geïnformeerd over 
onze activiteiten. Daarnaast maken we kenbaar aan de Alkmaarders welke partijen de citymarketing 
ondersteunen en daarmee bijdragen aan welvaart en welzijn. Het PrachtSupporter pakket bestaat uit 
de volgende onderdelen: 

* Naamsvermelding op het corporate deel van de site “Alkmaar Prachtstad” als PrachtSupporter   
  met doorlink naar eigen site;
* Naamsvermelding als PrachtSupporter in alle edities van het Alkmaar Prachtstad Magazine;
* Het PrachtSupporter beeldmerk waarmee u zich in/op eigen media en fysiek kunt presenteren  
 als supporter van Alkmaar Marketing;
* Eénmalige melding in corporate nieuwsbrief als PrachtSupporter met uw logo;
* Uitnodiging voor twee netwerkbijeenkomsten van de PrachtstadClub per jaar voor één persoon  
  (op basis van beschikbaarheid);
* Abonnement op het Alkmaar Prachtstad Magazine;
* 2x gratis AlkmaarPas en extra exemplaren met 10% korting;
* 10% korting op tarieven van de Alkmaar Marketing Mediakaart bij afname van media. 

PrachtSupporter kunt u worden met een jaarlijkse bijdrage vanaf € 2500 (excl. btw)

€2500,-
PrachtSupporter



PRACHTVRIEND 
Hallo PrachtVriend!

Onze PrachtVrienden zijn nauw betrokken bij de citymarketing van Alkmaar. Ze kunnen deelnemen aan 
alle activiteiten van de PrachtstadClub en dragen daarmee niet alleen inhoudelijk bij, maar  
kunnen ook volop gebruik maken van de kracht van de netwerkclub van bedrijven, overheid en  
(culturele) instellingen. Natuurlijk ondersteunen ook onze vrienden onze werkzaamheden in  
financiële zin. In ruil daarvoor krijgen ze, los van een goed gevoel, ook de volgende voordelen: 

* Logovermelding op het corporate deel van de site “Alkmaar Prachtstad” als PrachtVriend 
 met doorlink naar eigen site;
* Logovermelding als PrachtVriend in alle edities van het Alkmaar Prachtstad Magazine;
* Het PrachtVriend beeldmerk waarmee u zich in/op eigen media en fysiek kunt presenteren 
 als vriend van Alkmaar Marketing;
* Communicatiepakket (bij start deelname) waarbij Alkmaar Marketing communiceert over  
 de aansluiting als PrachtVriend met fotomoment, artikel met foto en logovermelding in de 
  corporate nieuwsbrief en een persbericht (fotomoment) naar regionale media en op het  
  corporate deel van de Alkmaar Marketing website;
* Bedrijfslidmaatschap voor de PrachtstadClub voor één persoon met mogelijkheid telkens 
 met één persoon deel te nemen aan alle netwerk events van deze club; 
* Abonnement op het Alkmaar Prachtstad Magazine;
* 5x gratis AlkmaarPas en extra exemplaren met 10% korting;
* 10% korting op tarieven van de Alkmaar Marketing Mediakaart bij afname van media.

PrachtVriend worden is mogelijk met een jaarlijkse minimale bijdrage van € 5.000 (excl. btw)
 

 €5000,- 

PrachtVriend



PRACHTAMBASSADEUR 
Hallo PrachtAmbassadeur!

De naam maakt het al meteen duidelijk, PrachtAmbassadeurs zijn het boegbeeld voor de citymarketing 
van de stad. Iedereen mag het weten wie onze ambassadeurs zijn. Zij worden dan ook uitvoerig vemeld 
op allerlei uitingen. Doordat ambassadeurs met 2 leden kunnen aansluiten bij de PrachtstadClub, 
kunnen zij optimaal bijdragen, meedoen en meepraten én optimaal gebruik maken van het netwerk van 
Alkmaar Marketing. Het totale pakket aan voordelen bestaat uit: 

* Logovermelding op het corporate deel van de site “Alkmaar Prachtstad” als PrachtAmbassa-  
              deur en een eigen landingspagina met doorlink naar eigen site;
* Logovermelding als PrachtAmbassadeur in alle edities van het Alkmaar Prachtstad Magazine;
* Logovermelding als PrachtAmbassadeur op alle corporate e-mail nieuwsbrieven;
* Logovermelding als PrachtAmbassadeur op uitingen tijdens geselecteerde netwerk events;
* Het PrachtAmbassadeur beeldmerk waarmee u zich in/op eigen media en fysiek kunt  
 presenteren als supporter van Alkmaar Marketing;
* Communicatiepakket (bij start deelname) waarbij Alkmaar Marketing communiceert over de  
 aansluiting als PrachtAmbassadeur met fotomoment, artikel met foto en logovermelding in de  
 corporate nieuwsbrief, persbericht (fotomoment) naar regionale media en op het corporate deel  
 van de Alkmaar Marketing website;
* Bedrijfslidmaatschap voor de PrachtstadClub voor twee personen met mogelijkheid telkens  
  met 2 personen deel te nemen aan alle netwerk events van deze club; 
* Abonnement op het Alkmaar Prachtstad Magazine;
* 5x gratis AlkmaarPas en extra exemplaren met 15% korting;
* 15% korting op tarieven van de Alkmaar Marketing Mediakaart bij afname van media;
* Branche – exclusiviteit is onder voorwaarden bespreekbaar.

€7500,-
PrachtAmbassadeur



Met de burgemeester als voorzitter

De PrachtstadClub is de netwerkclub van Alkmaar Marketing exclusief voor de diverse partners. Onder 
het voorzitterschap van onze  Burgemeester verbinden we bedrijven, gemeente, (culturele) instellingen 
en organisaties en bieden hen een platform. Een platform voor overleg en discussie in zowel een formele 
als informele setting. Maar natuurlijk is de PrachtstadClub ook een netwerk 
waar partijen gezamenlijk kunnen komen tot creatieve samenwerking of waar u aan een effectief relatie-
beheer kunt doen.  

Het lidmaatschap geldt per bedrijf/organisatie. Events kunnen respectievelijk door één (vriend)  
of twee (ambassadeur) medewerkers worden bezocht. De invulling kan, ook afhankelijk van het  
onderwerpen, rouleren. PrachtSupporters kunnen jaarlijks één van de (geselecteerde) events met één 
persoon bijwonen. 

De PrachtstadClub organiseert tenminste 3 bijeenkomsten per jaar en de invulling kan jaarlijks  
verschillen. Voor bepaalde activiteiten kan een extra bijdrage worden gevraagd. Voorbeelden van events 
die Alkmaar Marketing wil organiseren zijn: 

* Ontbijten/lunchen met de Burgemeester (of Wethouder); een interactieve sessie waar de  
  PrachtPartners onder genot van een heerlijke maaltijd in gesprek kunnen met elkaar en de  
 burgemeester/wethouder over een actueel Alkmaars onderwerp;
* Het bedrijfsinkijkje; op werkbezoek bij een ondernemer of instelling uit Alkmaar om daar hún  
 verhaal te horen en een kijkje achter de schermen te krijgen. Na het nuttige sluiten we af met  
 een hapje/drankje om informeel bij te praten;
* Van stad tot stad; de stad uit om geheel verzorgd een dag lang inspiratie op te doen in een  
 andere stad, over citymarketing, over wonen, werken en bezoeken met nuttige presentaties  
 en tussendoor voldoende gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen.
 
Naast de exclusieve PrachtstadClub events, zijn de leden ook van harte welkom tijdens de andere (net-
werk)evenementen die Alkmaar Marketing organiseert zoals workshops of presentaties.

PRACHTSTADCLUB 



OVERZICHT 
                                                                                       PrachtBedrijf    PrachtSupporter    PrachtVriend   PrachtAmbassadeur

Naam met link naar eigen website X

Logo met link naar eigen website X X

Logo met link naar eigen landingspagina X

Communicatiepakket met categorie Pracht- 
Partner beeldmerk voor on- en offline gebruik

Bedrijf Supporter Vriend Ambassadeur

Gratis AlkmaarPassen in aantal  1 2 5 5

Abonnement Alkmaar Prachtstad Magazine X X X X

Korting op extra aan te schaffen AlkmaarPassen 10% 10% 10% 15%

Korting op tarieven Alkmaar Marketing 
Mediakaart

10% 10% 10% 15%

Mogelijkheid bezoek aan (geselecteerd) 
PrachtstadClub event voor één persoon

1x 2x

Naamsvermelding in het Prachtstad Magazine X

Logovermelding in het Prachtstad Magazine X X

Communicatiepakket bij start partnership met 
fotomoment, persbericht, vermelding eigen 
media, etc.

X X

Bedrijfslidmaatschap PrachtstadClub met  
mogelijkheid deelname aan alle events voor 
aantal personen

1 2

Logovermelding in alle corporate e-mail 
nieuwsbrieven

X

Logovermelding op banners bij geselecteerde 
partner events

X

Eigen landingspagina op de website X

Bijdrage vanaf € 1500 € 2500 € 5000 € 7500



CONTACT 

Alkmaar Marketing

Gedempte Nieuwesloot 50
1811 KT ALKMAAR
Tel. (072) 512 10 70
 
partner@alkmaarmarketing.nl
www.alkmaarprachtstad.nl/partner




