Beste sponsors van Ondernemend Regio Alkmaar,
Elk jaar organiseert Ondernemend Regio Alkmaar grote netwerkevenementen. Alleen
afgelopen jaar gooide corona roet in het eten! Kenden we begin 2020 nog de sprankelende
nieuwjaarsreceptie Hallo2020!. Dit jaar hebben wij noodgedwongen de beste wensen
overgebracht via de Hallo2021!-krant (zie: https://ondernemendregioalkmaar.nl). Maar ook
het gala in de Grote Kerk Alkmaar hebben we moeten afgelasten en de jaarlijkse golfdag op
golfbaan Sluispolder werd beperkt door coronamaatregelen. Dat is een behoorlijke
afknapper omdat deze netwerkbijeenkomsten een belangrijke bijdrage leveren aan de
zichtbaarheid van bedrijven in onze regio. Dit is niet alleen voor de bedrijven zelf van groot
belang, maar ook voor de meerwaarde van het HAL-gebied!
Gelukkig hebben we in 2020 niet helemaal stil gezeten. We hebben:
• Parkmanagement verzorgd op industrieterrein Boekelermeer via onze
dochterondernemingen PCMA (Park- en Centrummanagement Alkmaar) en EPA
(energieplatform regio Alkmaar).
• Verschillende duurzame energieprojecten (zonnepanelen) opgeleverd en een aantal
bedrijven laten profiteren van deze schone energie.
Het parkmanagement en de duurzame energieprojecten combineren we in 2021 tot
‘duurzaam parkmanagement’. Aangesloten bedrijven kunnen bij deze ‘one-stop-energy-shop’
terecht voor advies over verduurzaming en de overschakeling van hun bedrijf op een
milieuvriendelijk alternatief voor de energievoorziening!
Om dit soort activiteiten én nieuwe evenementen in deze, nog even voortdurende, coronatijden
te kunnen organiseren, hebben we onze zakelijk creatieve koppen bij elkaar gestoken om
nieuwe netwerkbijeenkomsten te bedenken:
Ondernemend Regio Alkmaar gaat proactief de regio in!
1. Ondernemend Regio Alkmaar wordt naamsponsor van de Bedrijven Golf Competitie
op golfbaan Sluispolder. Hiermee bieden wij, in samenwerking met
organisator/hoofdsponsor Tijd PD en Golfbaan Sluispolder, onze sponsors de
mogelijkheid om deel te nemen aan een bedrijvencompetitie. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om ‘zakelijke derden’ uit te nodigen voor een gezellige golfdag.
2. Ondernemend Regio Alkmaar is partner geworden van Regio Alkmaar Magazine
(RAM) van uitgever Rodi Media. De naam wijzigt in: RAM | Partner van Ondernemend
Regio Alkmaar. Doelgroep voor dit magazine zijn de ondernemers uit de regio.
Sponsoren geven wij hiermee de mogelijkheid om zich exclusief te profileren.
3. De Grote Kerk in Alkmaar vormt het decor van het Jaarlijkse Ondernemersgala op
maandag 1 november! (Onder voorbehoud van de dan geldende
coronamaatregelen.)
Achter de schermen zitten wij dus niet stil! Maar we hopen, met u, dat tijden snel weer normaal
worden.
Ondernemend Regio Alkmaar: aandacht voor u als ondernemer in de regio!
Ook proactief deelnemen als sponsor van Ondernemend Regio Alkmaar? De mogelijkheden
bespreken van een maatwerksponsorpakket? Neem contact op met:
bestuur@ondernemendregioalkmaar.nl.

