
BINNENSTAD
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PARTNER VAN DE



1. ONDERNEMERS BINNENSTAD AMERSFOORT (OBA)
De grootste ondernemersvereniging die zich dagelijks inzet voor een
economische vitale en aantrekkelijke binnenstad. Meer weten? Dat kan
via deze link.

2. DEELGEBIEDEN & WINKELIERSVERENIGINGEN
Ondernemers van deze verenigingen werken samen en bundelen de
krachten voor ontwikkelingen, evenementen en activiteiten in hun
deelgebied.  In contact komen met jouw deelgebied? Klik hier. 

3. CITYMARKETING AMERSFOORT
Zorgt ervoor dat jij als ondernemer zichtbaar blijft bij je klanten en houd
je op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws.

 Je krijgt een aanspreekpunt waarmee je kunt sparren en waar je vragen aan kunt stellen; de centrummanager

 Je bent van harte welkom bij allerlei themabijeenkomsten en netwerkborrels

 Je wordt op de hoogte gehouden van de laatste ondernemersinformatie via de Tijd voor Amersfoort
ondernemersnieuwsbrief en de website www.ondernemersbinnenstadamersfoort.nl.

 Je kunt meedenken met de OBA over binnenstadsbrede projecten zoals de sfeerverlichting en bloemdecoratie.

 Jouw winkel, restaurant of locatie krijgt een plekje op de website van Citymarketing Amersfoort: tijdvooramersfoort.nl.
Maandelijks zijn er 50.000 bezoekers op de website te vinden!

 Citymarketing Amersfoort helpt je graag om je evenement onder de aandacht te brengen. Meld je evenement aan via
tijdvooramersfoort.nl en dan wordt het opgenomen in de UITagenda en mogelijk gepromoot via diverse kanalen!

 Jouw onderneming krijgt een plek op de website van het deelgebied waar jij onder valt. Waar vind je dit terug? Bekijk:
www.gebiedenvanamersfoort.nl.

BESTE (TOEKOMSTIGE) PARTNER,

Als Amersfoortse ondernemer wil je natuurlijk goed geïnformeerd en gehoord
worden, maar ook zichtbaar zijn voor je klanten. Er zijn verschillende organisaties
in de binnenstad die jou daar gratis bij kunnen ondersteunen, namelijk:

WORD PARTNER VAN DE BINNENSTAD!
Meer dan 1.500 ondernemers gingen je voor!
Waar wacht je nog op? Scan de QR-code of klik op 
deze link en meld je gratis aan via het formulier.

BENIEUWD? WE ZETTEN ALLE VOORDELEN VOOR 
JOU ALS PARTNER VAN DE BINNENSTAD OP EEN RIJTJE!

https://ondernemersbinnenstadamersfoort.nl/samenwerking/vereniging-ondernemers-binnenstad-amersfoort/
https://ondernemersbinnenstadamersfoort.nl/samenwerking
http://www.ondernemersbinnenstadamersfoort.nl/
http://tijdvooramersfoort.nl/
http://tijdvooramersfoort.nl/
http://www.gebiedenvanamersfoort.nl/
https://ondernemersbinnenstadamersfoort.nl/word-partner-van-de-binnenstad/

