Inschrijvingsformulier consortium Dutch Garden in Disneyland Paris
Nederland als Bloemenland wordt mede dankzij uw financiële bijdrage bij uitstek gepositioneerd
op een hoogwaardige en unieke locatie: Disneyland Paris, met een bezoekersaantal van 13 miljoen
gasten, jong en oud.
Dit initiatief wordt ondersteund door Disneyland Paris, de Nederlandse Ambassade in Parijs en
Blooming Breeders.
De eerste Dutch Garden à 3.000 m2 wordt 1 juni geopend voor het grote Disney’s Newton Bay
Club hotel bij Disneyland Paris, met 900.000 overnachtingen op jaarbasis.
Voor de komende jaren is de aanleg van een jaarlijkse Dutch Garden bij een van de andere Disney
hotels gepland.
- Uw naam wordt vermeld op de site van Blooming Breeders als consortium-deelnemer;
- Uw bedrijf wordt vermeld bij de Dutch Garden;
- In juni wordt bij de Dutch Garden een bijeenkomst georganiseerd voor consortiumdeelnemers;
- U bent vrij uw deelname publicitair te gebruiken voor onder meer uw relaties;
- Bij inschrijving voor deze eerste editie krijgt u voorrang bij inschrijving voor komende edities;
- Uw onderneming maakt deel uit van een uniek platform waarmee u relaties aanboort en versterkt;
- U wordt via digitale nieuwsbrieven en via de site www.bloomingbreeders.nl op de hoogte
gehouden over dit interessante, marktverbredende initiatief.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Ja, wij dragen graag bij aan het promoten van onze Nederlandse Sierteeltsector in een unieke
ambiance.
Bedrijf:
Adres:
Factuuradres (indien anders):
Email contactpersoon:
Telefoon:
( ) Ik meld ons bedrijf aan als deelnemer van het consortium Dutch Garden 1.0
( ) Mijn bijdrage voor 2017 bedraagt € 1.000 (ex BTW)
Plaats

Datum

Naam

Handtekening

………………….

…………………..

………………………………. ………………………………...

Opsturen naar Stichting Blooming Breeders, Geerland 84, 1433 JV Kudelstaart
( of inscannnen en mailen naar info@bloomingbreeders.nl)
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