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• Mensen samen brengen rondom evenementen en activiteiten.

• Samen naar een leuke voorstelling, met een groepje trainen voor de marathon of wandelen

met andere natuurliefhebbers. Alles is mogelijk.

• Beheerder van de site (of uw eigen organisatie) selecteert evenementen en plaatst deze op

de site van SamenUITagenda.

• Bezoekers van de site hebben de mogelijkheid aanbod in de vorm van oproepen te plaatsen

naar aanleiding van deze evenementen. Vervolgens kan iedereen  reageren op geplaatst

aanbod.

• Aanbieden is gratis. Inkomsten worden gegenereerd door sponsoren en partners. Deelname

gebeurt op basis van inschrijving.

SamenUITagenda.nl in het kort



• Als sponsor en als partner kunt u gebruik maken  van het netwerk van SamenUITagenda.

• Als sponsor kunt u uw onderneming of organisatie promoten en als partner heeft u de 

mogelijheid om uw evenement aan een groot publiek of aan uw eigen doelgroep kenbaar 

te maken.

• Door een eigen portal of pagina op de SamenUITagenda site geeft u de bezoekers de 

mogelijkheid tot onderlinge verbinding. Ontmoeten staat centraal.

• SamenUITagenda.nl streeft naar een hoog maatschappelijk en cultureel participatieniveau. 

Een positief doel waar u als betrokken partij ongetwijfeld graag uw naam mee in verband 

wilt brengen.

•

Wat biedt SamenUITagenda sponsoren
en partners?



Evenementen op het gebied van:
Sport & bewegen / Gezelschapsspel / Dansen / Kunst & Cultuur / 
Rondleidingen / Uitgaan / Helpen & Leren / Vakantie / Meerijden / 
Ontmoeten & Daten / Eten & Drinken / Festivals/ Hobby & Creativiteit

SAMENUIT-OPROEPEN

Input van evenementen:
-  Evenementesites (kranten /

VVV’s / Uitkranten
-  Organisaties (via eigen portal 

of groep)

A

Generen bezoekers:
-  Via Google en social media
-  Via organisaties (eigen 

portal)
-  Via organisaties (eigen 

website - iframes - linkruil)

B

Input bezoekers:
-  Geregistreerde bezoekers
-  Organisaties (via groepen)

C

SAMENUITAGENDA UITLEG



- 55plus.samenUITagenda.nl
- jongeren.samenUITagenda.nl
- enz.

portals voor

Doelgroepen

- magic.samenUITagenda.nl
- honden.samenUITagenda.nl
- enz.

portals voor

Niches

- festivals.samenUITagenda.nl
- wandelen.samenUITagenda.nl
- enz.

portals voor

Thema’s
- restaurants.samenUITagenda.nl
- musea.samenUITagenda.nl
- enz.

portals voor

Collectieven

- eindhoven.samenUITagenda.nl
- utrecht.samenUITagenda.nl
- enz.

portals voor

Steden

- vitalis.samenUITagenda.nl
- eindhovensport.samenUITagenda.nl
- enevents.samenUITagenda.nl
- enz.

portals voor

Organisaties

SAMENUITAGENDA PORTALS



Culturele 
Instellingen

Evenementen

Media

Woningcorporaties

Ouderenorganisaties

Sportverenigingen

Bibliotheek

Woonzorgorganisaties

Parktheater

Centrum voor de kunsten

Van Abbemuseum

Philips muziekcentrum

Open dag PSV

Culinair Eindhoven

GLOW

Ameezing Eindhoven

Park Hilaria

Marathon

This is Eindhoven

Studio 040

Eindhovens Dagblad

Eindhoven-actueel.nl

Groot Eindhoven

Overige

Eindhovennews.com

DDW

The Hub

Fontys

POPEI

Effenaar

ONTMOETEN IN EINDHOVEN (voorbeeld)

Eindhoven
Andere portals:
- Sport (door Eindhoven Sport)
- Senioren (door Vitalis WoonZorg Groep)
- Internationals (door ENevents)
- Vanuit de wijken (WIJeindhoven???)
- Vanuit Citymarketing (Eindhoven247???,365?)
- Enz.

Locals, Internationals, Sporters, Hulpbehoevende, Alleengaanden, Singels, Groepen, Senioren, Toeristen, Enz. 

Buurthuizen

Hotels en Horeca

UIT in Eindhoven



PRIJS BASIC STANDARD ADVANCED PREMIUM

OVERZICHT € 100,- € 350,- 
excl. BTW per jaar

€ 550,-
excl. BTW per jaar

€ 1000,-
excl. BTW per jaar

Plaatsen evenementen in UITagenda (i.o. beheerder SUA)
Basic -  5 per maand | Standard - 10 per maand
Advanced - 15 per maand |Premium - 20 per maand 

Plaatsen SamenUIT-evenementen 
(speciale ontmoet-evenementen(i.o. beheerder SUA)

Delen op social media kanalen SamenUITagenda 
Taggen in groepen van SamenUITagenda via o.a. facebook, instagram. 
Actief werven van gebruikers. Standard: niet gegarandeerd.

Vermelding op partnerpagina  portal
Incl. blok evenementen. 

Maandelijkse flyer 
Flyer met de maandelijkse top 9 evenementen verspreiden en online. Gericht op 
doelgroep (mensen die willen ontmoeten rondom evenementen).

Eigen community pagina op portal 
Incl. vormgeven, maken en beheren.
Incl. blokken met groepen, evenementen naar wens.

Opzoek gaan naar doelgroep
Samenwerking met partners met eenzelfde doelgroep. Naar ouderen via platform 
Vitalis, internationals via Eindhoven News, sport via Eindhoven Sport. We kunnen 
de evenementen op Eindhoven SamenUITagenda actief delen naar andere portals.

Intergratie en koppeling eigen website
Iframes, vormgeven, maken, beheren.

Evaluatie
Meetbaarheid - hoeveel onlinebezoekers op community pagina, zichtbaarheid 
evenementen, hoeveel hebben zich online uitgelaten dat ze komen.

Actief werven van deelnemende partijen in groepen 
Beheerder SUA

Actieve community
Leden verwelkomen, actief beheren, etc. door beheerder SUA

Eigen portal voor organisatie of vereniging 
Offerte op maat. Afhankelijk van wensen.  

PARTNER PROGRAMMA SAMENUITAGENDA (1 juni 2020)
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PRIJS
BRONS ZILVER GOUD PLATINUM LITHIUM

OVERZICHT €100 
(excl. btw)

€ 350,- 
(excl. btw)

€ 550,- 
(excl. btw)

€ 750,- 
(excl. btw)

€ 1000,- 
(excl. btw)

Vermelding op speciale partner-pagina met logo 

Logo of advertentie op homepagina (gedeeld met
maximaal 10) (kan ook op special-pagina’s) 

Logo of advertentie op detailpagina  (gedeeld met 
maxi-maal 10 - rechterzijde)

Aanbiedingen op onze advertentiepagina. Vaste
aanbieding of link naar eigen website. 

Vermelding met kortingsacties op SamenUITagenda voor 
gebruikers. Met voorwaarden bv. Account + minimaal 2 
oproepjes geplaatst. Evt. film plaatsing mogelijk.

Logo of advertentie op homepagina (PERMANENT) 
(kan ook op speciale pagina)

Logo of advertentie op detailpagina  (PERMANENT) 
(rechterzijde)

Lid worden van business groep met aanbiedingen voor 
bezoeken SamenUIT-evenement met andere business 
partners. Tevens zelf de mogelijkheid tot plaatsen van  
oproepen voor aangesloten partners.  

Vermelding op media-uitingen SamenUITagenda

SPONSOR PROGRAMMA SAMENUITAGENDA (op portal naar keuze - 1 juni 2020)



VRAGEN?




