
sponsoring | 2connectapp.com 

 

 

2Connect 

Zo komen we samen deze crisis door 
 

 

Word partner 
 

De 2Connect app is een initiatief van Boom Your Business en Sqits om in deze coronacrisis 
ondernemers te helpen. Met het opnemen en delen van een (video)pitch via de app, maken 
zij snelle en relevante nieuwe connecties. Met één swipe zijn zij één jaar verder.  
 
Partners en sponsors herkennen zichzelf in onze gemeenschappelijke visie: het stimuleren 
van het ondernemersklimaat in Nederland, maar óók het streven naar een wij-cultuur. Niet 
halen, maar helpen. Niet vragen wat je komt halen, maar vragen wat je komt brengen. 
 
Via de app kunnen ondernemers met elkaar in verbinding komen door een (video)pitch te 
maken. In die pitch vertellen ze wie ze zijn, wat ze zoeken en wat ze komen brengen. 
Ondernemers kunnen elkaar vinden op basis van branche en locatie. Middels een 
connectieverzoek komen zij vervolgens met elkaar in contact. Omdat ze al precies weten 
waarnaar zij op zoek zijn, is het contact snel gelegd en kan meteen via de ingebouwde 
chatfunctie een vervolgafspraak, (video)call of (video)meeting worden gepland. Zo nemen 
ondernemers samen de volgende stap en helpen wij ondernemers een jaar verder – en dat 
in een tijd waarin ondernemen een hele onderneming op zich is. 
 
2Connect wordt gratis aangeboden aan ondernemersverenigingen, brancheverenigingen en 
overige ondernemerspartijen. 

 
Kun jij jezelf vinden in onze visie en sta je achter dit initiatief? Koppel dan je bedrijf of merk 
aan ons en word partner van 2Connect. Zo komen we samen deze crisis door! 
 

Waarom bijdragen 
 

Boom Your Business en Sqits willen deze app nú lanceren, juist nu het nodig is. De 
ontwikkeling van de app is ondertussen nog in volle gang. Wij werken hard achter de 
schermen om de app uit te breiden met meer filters en nieuwe functies. Daarnaast willen wij 
publiciteit genereren voor deze app om een groter platform te kunnen bieden aan 
ondernemend Nederland.  
 
Door jouw bijdrage kunnen wij zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers via de 2Connect app 
elkaar gaan verder helpen. Bekijk de pakketten hieronder en neem contact op met Susanne 
van Boom: 
 
E-mail: susanne@boomyourbusiness.nl 
Telefoon: 06-21926691 
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Partnerpakket 1: Platinum 
 

Hoofdsponsoring 2Connect  
Kosten: € 15.000,- 
Periode: 12 maanden 

 
Inhoud platinum partnerpakket 2Connect 

• Logo/naamsvermelding op website, app, social media, polls/enquêtes en email 

• Social media-posts gewijd aan jouw bedrijf (Facebook, Instagram, Twitter & LinkedIn) 

• Jouw naam, logo en websitelink in al onze social media-berichten (250+) en alle social 
media-advertenties 

• Invloed op besluitvorming; nauw contact met ontwikkelaars app 

• Jouw naam, logo en websitelink in beeld bij elke in-app connectie 

• Jouw naam en logo in de outro van alle promotionele video’s 

• Jouw naam en logo in de podcasts en vodcasts 

• Hoofddeelnemer in een podcast en vodcast 

• Hoofddeelnemer in alle social media-livestreams 

• Opnemen en bewerken van vijf persoonlijke video’s over jullie rol als sponsor van de 
2Connect app en andere relevante onderwerpen voor ondernemers 

• App is gratis aan te bieden aan alle klanten en de doelgroep van de platinum sponsor 

• Verbind je bedrijf aan een initiatief voor en door ondernemers 

• Help grote én kleine ondernemers door de coronacrisis heen 
 

Partnerpakket 2: Goud 
Kosten: € 10.000,- 
Periode: 6 maanden 

 
Inhoud gouden partnerpakket 2Connect 

• Logo/naamsvermelding op website, app, social media en email 

• Opnemen en bewerken van een persoonlijke video over jullie rol als sponsor van de 
2Connect app 

• 15 social media-berichten en twee social media-advertenties 

• Naamsvermelding in podcast/vodcast 

• Hoofddeelnemer in één social media livestream 

• Verbind je bedrijf aan een initiatief voor en door ondernemers 

• Help grote én kleine ondernemers door de coronacrisis heen 
 

Partnerpakket 3: Zilver 

Kosten: € 5.000,- 
Periode: 3 maanden 

 
Inhoud zilveren partnerpakket 2Connect 

• Logo/naamsvermelding op website, app, social media 

• 5 social media-berichten en één social media-advertentie 

• Verbind je bedrijf aan een initiatief voor en door ondernemers 

• Help grote én kleine ondernemers door de coronacrisis heen 
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