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MMIM, opgericht door Hamdi Mahouk & Judith de

Wilde de Ligny, is een kwalitatieve Miss & Mister

verkiezing die gelinkt is aan een modellenbureau.

Wij streven ernaar om jonge vrouwen en mannen

sterker te maken in de modewereld door middel van

succes en zelfverzekerdheid.  

Naast het geven van persoonlijke begeleiding aan

modellen, organiseren wij jaarlijks modeshows,

castings en een tweedaags groot evenementen-

show met high quality artiesten, BV'S,

fashiondesigners, een modellenwedstrijd met 80

modellen, afterparty, minimaal 1500 live aanwezige

gasten en een bereik van minimaal 2 miljoen

mensen online tijdens het evenement.  

Wie zijn Miss & Mister

International Models



Inmiddels is MMIM binnen 2 jaar gegroeid tot koploper

van Belgische verkiezingen en mogen wij ons met trots

de grootste en meest kwalitatieve nationale verkiezing

in Europa noemen. 

Om de grootste verkiezing van Europa te blijven

hebben wij partners nodig. Voor ons grote tweedaagse

evenement hebben wij grote kosten aan licht, geluid,

techniek, podium, artiesten en meer. Dit komt op een

totaal som van €110.000,- aan kosten. Wij geloven dat

we met uw steun een mooie stap kunnen zetten

richting ons doel. Samenwerken met u zal voor ons

wederzijds voordelig zijn.

Als waardevolle sponsor zal uw bedrijfsnaam tijdens

onze show worden benadrukt. Door ons unieke concept   

kan uw bedrijf mede door onze 80 modellen worden

gepromoot op sociale media, wat samen met de

livestream van de show een online bereik geeft van

meer dan 2 miljoen mensen wereldwijd.  



Uw zaak wordt genoemd in elk social media bericht dat betrekking heeft tot MMIM.

Deze berichten worden gepost door MMIM of door haar 80 finalisten

Logovermelding van uw zaak op al het drukwerk van MMIM (kaarten, affiches, flyers,

...)

Logovermelding van uw zaak op alle smspromotie van de MMIM finalisten

Vernelding van uw zaak in media (krantenartikels, interviews, ...)

Mogelijkheid tot bezoek bij u in de zaak van de 80 finalisten voor social media

promotie

Professionele fotoshoot met onze 80 finalisten met uw producten in de spotlight

Professionele Videoshoot met of zonder onze 80 finalisten bij uw producten.  Deze

wordt op sociale media geplaatst alsook tijdens de finaleshow op de ledwall

afgespeeld

Logovermelding van uw zaak op kledij van MMIM

Logovermelding van uw zaak op de sponsorwall tijdens de MMIM finaleshow

Logovermelding van uw zaak op de led-wall tijdens de MMIM finaleshow 

Ontvangst van tickets voor de MMIM finaleshow 

Hoe kunnen wij uw bedrijf in de spotlight

zetten? 



Mogelijkheid tot het promoten van uw kleding tijdens de MMIM finale show. 

Mogelijkheid tot een standplaats of showroom auto voor promotie en/of verkoop van

uw producten tijdens de MMIM finaleshow

Mogelijkheid voor plaatsing van eigen reclamebord van uw zaak in entreehal van de

MMIM finaleshow

Reclamevideo van uw zaak op de ledwall tijdens de pauze gedurende de MMIM

finaleshow

Ontvangst uitnodiging voor alle MMIM activiteiten

Logovermelding van uw zaak op MMIM website met link naar uw bedrijfswebsite

Logovermelding van uw zaak op landingspagina van de MMIM website

Mogelijkheid tot deelname als jurylid tijdens de MMIM finaleshow als

vertegenwoordiger van uw zaak

Mogelijkheid tot het uitreiken van een special award op het podium, tijdens de MMIM

finale show als vertegenwoordiger van uw zaak

Een eigen promotiescherm met alleen uw logo aan de entreehall van de MMIM finale

show 

Logovermelding en informatie over uw zaak in het programmaboekje van de MMIM

finale show 

 

 



Als waardevolle sponsor krijgt uw bedrijf zowel

online als tijdens de grote MMIM show,

merkzichtbaarheid. Wij zullen ten alle tijden ons

uiterste best doen uw bedrijf en uw producten zo

goed mogelijk en op een zo'n creatief mogelijke

manier te promoten, om uw bedrijf een boost te

geven. Zo streven wij met u samen naar meer

bereik, succes en kwaliteit.

Bedankt, en wij

kijken uit naar een  

mooie

samenwerking! 
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