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Wil jij je als bedrijf onderscheiden van concurrenten en je naamsbekendheid

vergroten? Sponsor MMIM met jouw bedrijf!

“Voor beide partijen een positief effect”

Wij willen u alvast bedanken voor uw interesse in ons project! Het doet ons een

genoegen om u een beeld te mogen schetsen van de werking en prestaties van

MMIM en wij hopen u zo een idee te kunnen geven van de talrijke mogelijkheden

die ons project U, als potentiële sponsor, kan bieden. Als sponsor bent u volledig

betrokken bij MMIM. Op een creatieve manier denken wij met u mee om een

passend sponsorproject op gang te brengen voor uw bedrijf. 

Bij MMIM kun je 1 editie, (1 traject en 1 finale show) sponsoren, of een langdurige

relatie aangaan voor meerdere edities en zo meewerken aan een (inter)nationale

groei. Hoe langer u een relatie met ons aangaat, hoe lager de instapkosten. Zo

blijft u voor een langere tijd met ons 

samenwerken en zorgen wij ervoor dat 

uw bedrijf langdurig in de belangstelling 

staat. 

Sponsoren 

SUCCES IS BEST
WHEN IT'S SHARED



WAAROM IS HET VOOR JOUW BEDRIJF INTERESSANT EN

VOORDELIG OM MMIM TE SPONSOREN?
Je bedrijf krijgt meer aandacht en bereikt een nieuw publiek. Wij bieden veel

verschillende opties aan om jouw bedrijf op de kaart te zetten. Denk bijvoorbeeld

aan de promotie door onze kandidaten op social media en de evenementen

waarbij u direct betrokken bent en aanwezig kunt zijn. Ook wil MMIM haar

platform (inter)nationaal verbreden, waardoor niet alleen MMIM, maar ook u als

sponsor zal groeien in zichtbaarheid. 

Door gebruik te maken van de netwerken van MMIM, wordt je naamsbekendheid

vergroot en wordt je doelgroep verbreed. Bovendien staat MMIM voor verandering

binnen de mode- en verkiezingswereld. Door ons te sponsoren kunt u helpen het

verschil te maken! 

https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/actie-doen-voor-cliniclowns/met-je-bedrijf/overzicht


Hoe kunnen wij uw bedrijf
in de spotlight zetten?

Website
Sponsormogelijkheden

Prijs voor 1
editie 

(1 seizoen)

Prijs voor 3
edities
(1 jaar)

Prijs voor 6
edities
(2 jaar)

Prijs voor 9
edities
(3 jaar)

Logovermelding op de
MMIM website met een
klikbare link naar uw
bedrijfswebsite

€250,- €625,- €1.125,- €1.500,-

Logovermelding op de
landingspagina van de
MMIM website

€1.000,- €2.500,- €4.500,- €6.000,-

Website

Kleding
Sponsormogelijkheden

Prijs voor 1
editie 

(1 seizoen)

Prijs voor 3
edities
(1 jaar)

Prijs voor 6
edities
(2 jaar)

Prijs voor 9
edities
(3 jaar)

Logovermelding op de
MMIM linten €1.000,- €2.500,- €4.500,- €6.000,-

Logovermelding op de
MMIM T-shirts €2.500,- €6.250,- €11.250,- €15.000,-

Kleding



Social Media
Sponsormogelijkheden

Prijs voor 1
editie 

(1 seizoen)

Prijs voor 3
edities
(1 jaar)

Prijs voor 6
edities
(2 jaar)

Prijs voor 9
edities
(3 jaar)

Uw bedrijf wordt
eenmalig gepromoot op
social media door MMIM
en haar kandidaten. U
kiest zelf het
promotiemateriaal

€500,- €1.250,- €2.250,- €3.000,-

Mogelijkheid tot het
opzetten van een
kortingsactie voor uw
producten. Deze actie
wordt gepromoot door
MMIM en haar
kandidaten

€500,- €1.250,- €2.250,- €3.000,-

Mogelijkheid tot het
opzetten van een
giveaway actie. Deze
actie wordt gepromoot
door MMIM en haar
kandidaten

€800,- €2.000,- €3.600,- €4.800,-

Uw bedrijf wordt
benoemd als sponsor in
elk social media bericht
dat betrekking heeft tot
MMIM. Deze berichten
worden gepromoot door
MMIM en haar
kandidaten

€1.000,- €2.500,- €4.500,- €6.000,-

U wordt benoemd als
sponsor in de instagram
bio van MMIM

€1.500,- €3.750,- €6.750,- €9.000,-

Social media



Social Media
Sponsormogelijkheden

Prijs voor 1
editie 

(1 seizoen)

Prijs voor 3
edities
(1 jaar)

Prijs voor 6
edities
(2 jaar)

Prijs voor 9
edities
(3 jaar)

Mogelijkheid tot bezoek
bij u in de zaak van de
kandidaten voor social
media promotie

€1.500,- €3.750,- €6.750,- €9.000,-

Mogelijkheid tot bezoek
bij u in de zaak van de
kandidaten, inclusief
foto- en videograaf, voor
social media promotie.
Het bewerkte materiaal
wordt op social media
gepromoot door MMIM
en haar kandidaten

€2.200,- €5.500,- €9.900,- €13.200,-

Professionele fotoshoot
of videoshoot met of
zonder onze kandidaten
bij uw producten. Het
bewerkte materiaal
wordt op social media
gepromoot door MMIM
en haar kandidaten 

€2.200,- €5.500,- €9.900,- €13.200,-

Social media

Finale show

Finale show
Sponsormogelijkheden

Prijs voor 1
editie 

(1 seizoen)

Prijs voor 3
edities
(1 jaar)

Prijs voor 6
edities
(2 jaar)

Prijs voor 9
edities
(3 jaar)

Reclame in het
programmaboekje €250,- €625,- €1.125,- €1.500,-



Finale show

Finale show
Sponsormogelijkheden

Prijs voor 1
editie 

(1 seizoen)

Prijs voor 3
edities
(1 jaar)

Prijs voor 6
edities
(2 jaar)

Prijs voor 9
edities
(3 jaar)

Mogelijkheid tot het
verspreiden van
reclamefolders van uw
bedrijf

€500,- €1.250,- €2.250,- €3.000,-

Logovermelding op de
sponsorwall 

€500,- €1.250,- €2.250,- €3.000,-

Logovermelding op de
led-wall €500,- €1.250,- €2.250,- €3.000,-

Mogelijkheid tot het
uitreiken van een special
award aan de kandidaten
op het podium, als
vertegenwoordiger van
uw bedrijf 

€500,- €1.250,- €2.250,- €3.000,-

Logovermelding op de
tickets €800,- €2.000,- €3.600,- €4.800,-

Mogelijkheid voor
plaatsing van eigen
reclamebord in de
entreehal 

€1.000,- €2.500,- €4.500,- €6.000,-

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

€1.250,- €3.125,- €5.625,- €7.500,-



Drukwerk
Sponsormogelijkheden

Prijs voor 1
editie 

(1 seizoen)

Prijs voor 3
edities
(1 jaar)

Prijs voor 6
edities
(2 jaar)

Prijs voor 9
edities
(3 jaar)

Logovermelding op al
het drukwerk van MMIM
(kaarten, affiches, flyers,
...)

€500,- €1.250,- €2.250,- €3.000,-

Logovermelding op alle
smspromotie van de
MMIM kandidaten

€800,- €2.000,- €3.600,- €4.800,-

Drukwerk

Finale show

Finale show
Sponsormogelijkheden

Prijs voor 1
editie 

(1 seizoen)

Prijs voor 3
edities
(1 jaar)

Prijs voor 6
edities
(2 jaar)

Prijs voor 9
edities
(3 jaar)

Mogelijkheid tot het
promoten van uw
kleding/accessoires/
producten tijdens een
modeshow 

€1.250,- €3.125,- €5.625,- €7.500,-

Reclamevideo op de
ledwall  €1.500,- €3.750,- €6.750,- €9.000,-

Mogelijkheid tot
deelname als jurylid als
vertegenwoordiger van
uw bedrijf 

€1.500,- €3.750,- €6.750,- €9.000,-



Drukwerk pakket
Logovermelding op al het drukwerk van MMIM 

(kaarten, affiches, flyers, ...)

Logovermelding op alle smspromotie van de MMIM kandidaten

Logovermelding op de finale show tickets 

Reclame in het programmaboekje van de finale show

Mogelijkheid tot het verspreiden van reclamefolders van uw bedrijf tijdens

de finale show 

Logovermelding op de sponsorwall van de finale show

Ontvangst van 3 tickets voor de finale show 

Uitnodiging voor een bedank borrelavond na de finale show 



3 EDITIES 
1 JAAR

1 EDITIE
1 SEIZOEN

6 EDITIES 
2 JAAR

9 EDITIES 
3 JAAR

€3.350

€3.015

€8.375

€6.700

€15.075

€10.553

€20.100

€12.060



Online pakket
Logovermelding op de MMIM website met een klikbare link naar uw

bedrijfswebsite

Uw bedrijf wordt eenmalig gepromoot op social media door MMIM en haar

kandidaten. U kiest zelf het promotiemateriaal

Uw bedrijf wordt benoemd als sponsor in elk social media bericht dat

betrekking heeft tot MMIM. Deze berichten worden gepromoot door MMIM

en haar kandidaten

Mogelijkheid tot het opzetten van een giveaway actie. Deze actie wordt

gepromoot door MMIM en haar kandidaten

Mogelijkheid tot het opzetten van een kortingsactie voor uw producten.

Deze actie wordt gepromoot door MMIM en haar kandidaten

Professionele fotoshoot of videoshoot met of zonder onze kandidaten bij

uw producten. Het bewerkte materiaal wordt op social media gepromoot

door MMIM en/of haar kandidaten 

Mogelijkheid tot bezoek bij u in de zaak van de kandidaten, inclusief foto-

en videograaf, voor social media promotie. Het bewerkte materiaal wordt

op social media gepromoot door MMIM en haar kandidaten 

Ontvangst van 5 tickets voor de finale show 

Uitnodiging voor een bedank borrelavond na de finale show 



3 EDITIES 
1 JAAR

1 EDITIE
1 SEIZOEN

6 EDITIES 
2 JAAR

9 EDITIES 
3 JAAR

€7.200

€6.480

€18.625

€14.900

€33.525

€23.468

€44.700

€26.820





Finale show pakket

Logovermelding op de tickets 

Reclame in het programmaboekje 

Mogelijkheid tot het verspreiden van reclamefolders van uw bedrijf  

Logovermelding op de sponsorwall 

Logovermelding op de led-wall 

Reclamevideo op de ledwall 

Mogelijkheid voor plaatsing van eigen reclamebord in de entreehal  

Mogelijkheid tot een standplaats of showroom voor promotie en/of

verkoop van uw producten 

Mogelijkheid tot het promoten van uw kleding/accessoires/producten

tijdens een modeshow  



Mogelijkheid tot het uitreiken van een special award aan de kandidaten op

het podium, als vertegenwoordiger van uw bedrijf 

Mogelijkheid tot deelname als jurylid als vertegenwoordiger van uw bedrijf 

Ontvangst van 7 tickets voor de show 

Uitnodiging voor een bedank borrelavond na de finale show 



3 EDITIES 
1 JAAR

1 EDITIE
1 SEIZOEN

6 EDITIES 
2 JAAR

9 EDITIES 
3 JAAR

€9.550

€8.595

€23.875

€19.100

€42.975

€30.083

€57.300

€34.380



Brons pakket
Logovermelding op de MMIM website met een klikbare link naar uw

bedrijfswebsite

Uw bedrijf wordt eenmalig gepromoot op social media door MMIM en haar

kandidaten. U kiest zelf het promotiemateriaal

Reclame in het programmaboekje van de finale show

Logovermelding op de sponsorwall van de finale show

Logovermelding op de led-wall tijdens de finale show 

Ontvangst van 2 tickets voor de finale show 

Uitnodiging voor een bedank borrelavond na de finale show 



3 EDITIES 
1 JAAR

1 EDITIE
1 SEIZOEN

6 EDITIES 
2 JAAR

9 EDITIES 
3 JAAR

€2.200

€1.800

€5.000

€4.000

€9.000

€6.300

€12.000

€7.200



Zilver pakket
Logovermelding op de MMIM website met een klikbare link naar uw

bedrijfswebsite

Uw bedrijf wordt eenmalig gepromoot op social media door MMIM en haar

kandidaten. U kiest zelf het promotiemateriaal

Mogelijkheid tot het verspreiden van reclamefolders van uw bedrijf tijdens

de finale show 

Logovermelding op de sponsorwall van de finale show

Logovermelding op de led-wall tijdens de finale show 

Ontvangst van 4 tickets voor de finale show 

Uitnodiging voor een bedank borrelavond na de finale show 

Mogelijkheid tot het opzetten van een giveaway actie. Deze actie wordt

gepromoot door MMIM en haar kandidaten

Reclame in het programmaboekje van de finale show

Reclamevideo op de ledwall tijdens de finale show 

Mogelijkheid tot het uitreiken van een special award aan de kandidaten op

het podium, als vertegenwoordiger van uw bedrijf 



3 EDITIES 
1 JAAR

1 EDITIE
1 SEIZOEN

6 EDITIES 
2 JAAR

9 EDITIES 
3 JAAR

€5.300

€4.770

€13.250

€10.600

€23.850

€16.695

€31.800

€19.080





Goud pakket

Logovermelding op de MMIM website met een klikbare link naar uw

bedrijfswebsite

Uw bedrijf wordt eenmalig gepromoot op social media door MMIM en haar

kandidaten. U kiest zelf het promotiemateriaal

Mogelijkheid tot het opzetten van een giveaway actie. Deze actie wordt

gepromoot door MMIM en haar kandidaten

Mogelijkheid tot het opzetten van een kortingsactie voor uw producten.

Deze actie wordt gepromoot door MMIM en haar kandidaten

Mogelijkheid tot bezoek bij u in de zaak van de kandidaten voor social

media promotie

Logovermelding op al het drukwerk van MMIM

(kaarten, affiches, flyers, ...)

Mogelijkheid voor plaatsing van eigen reclamebord in de entreehal van de

finale show 

Reclame in het programmaboekje van de finale show



Logovermelding op de sponsorwall van de finale show

Mogelijkheid tot het uitreiken van een special award aan de kandidaten op

het podium, als vertegenwoordiger van uw bedrijf 

Ontvangst van 6 tickets voor de finale show 

Uitnodiging voor een bedank borrelavond na de finale show 

Logovermelding op de led-wall tijdens de finale show 

Reclamevideo op de ledwall tijdens de finale show 

Mogelijkheid tot het verspreiden van reclamefolders van uw bedrijf tijdens

de finale show 



3 EDITIES 
1 JAAR

1 EDITIE
1 SEIZOEN

6 EDITIES 
2 JAAR

9 EDITIES 
3 JAAR

€8.800

€7.920

€22.000

€17.600

€39.600

€27.720

€52.800

€31.680





Diamant pakket
Logovermelding op de MMIM website met een klikbare link naar uw

bedrijfswebsite

Uw bedrijf wordt eenmalig gepromoot op social media door MMIM en haar

kandidaten. U kiest zelf het promotiemateriaal

Mogelijkheid tot het opzetten van een giveaway actie. Deze actie wordt

gepromoot door MMIM en haar kandidaten

Mogelijkheid tot het opzetten van een kortingsactie voor uw producten.

Deze actie wordt gepromoot door MMIM en haar kandidaten

Logovermelding op al het drukwerk van MMIM 

(kaarten, affiches, flyers, ...)

Uw bedrijf wordt benoemd als sponsor in elk social media bericht dat

betrekking heeft tot MMIM. Deze berichten worden gepromoot door MMIM

en haar kandidaten

Mogelijkheid tot bezoek bij u in de zaak van de kandidaten, inclusief foto-

en videograaf, voor social media promotie. Het bewerkte materiaal wordt

op social media gepromoot door MMIM en haar kandidaten 

Professionele fotoshoot of videoshoot met of zonder onze kandidaten bij

uw producten. Het bewerkte materiaal wordt op social media gepromoot

door MMIM en/of jaar kandidaten 



Logovermelding op de sponsorwall van de finale show

Logovermelding op de led-wall tijdens de finale show 

Reclamevideo op de ledwall tijdens de finale show 

Mogelijkheid tot het uitreiken van een special award aan de kandidaten op

het podium, als vertegenwoordiger van uw bedrijf 

Ontvangst van 8 tickets voor de finale show 

Uitnodiging voor een bedank borrelavond na de finale show 

Mogelijkheid tot een standplaats of showroom voor promotie en/of

verkoop van uw producten tijdens de finale show

Mogelijkheid voor plaatsing van eigen reclamebord in de entreehal van de

finale show 

Mogelijkheid tot het promoten van uw kleding/accessoires/producten

tijdens een modeshow op de finale show 

Reclame in het programmaboekje van de finale show

Mogelijkheid tot het verspreiden van reclamefolders van uw bedrijf tijdens

de finale show 



3 EDITIES 
1 JAAR

1 EDITIE
1 SEIZOEN

6 EDITIES 
2 JAAR

9 EDITIES 
3 JAAR

€15.200

€13.680

€38.000

€30.400

€68.400

€47.880

€91.200

€54.720



Hoofdsponsor pakket

Logovermelding op de MMIM website met een klikbare link naar uw

bedrijfswebsite

Uw bedrijf wordt gepromoot op social media door MMIM en haar

kandidaten. U kiest zelf het promotiemateriaal

Mogelijkheid tot het opzetten van een giveaway actie. Deze actie wordt

gepromoot door MMIM en haar kandidaten

Uw bedrijf wordt benoemd als sponsor in elk social media bericht dat

betrekking heeft tot MMIM. Deze berichten worden gepromoot door MMIM

en haar kandidaten

Logovermelding op de landingspagina van de MMIM website

Logovermelding op de MMIM linten 

Logovermelding op de MMIM T-shirts

Uw bedrijf wordt benoemd als sponsor in de instagram bio van MMIM



Logovermelding op alle smspromotie van de MMIM kandidaten

Logovermelding op de finale show tickets 

Reclame in het programmaboekje van de finale show

Mogelijkheid tot het verspreiden van reclamefolders van uw bedrijf tijdens

de finale show 

Logovermelding op de sponsorwall van de finale show

Logovermelding op de led-wall tijdens de finale show 

Logovermelding op al het drukwerk van MMIM

(kaarten, affiches, flyers, ...)

Professionele fotoshoot of videoshoot met of zonder onze kandidaten bij

uw producten. Het bewerkte materiaal wordt op social media gepromoot

door MMIM en/of haar kandidaten 

Mogelijkheid tot bezoek bij u in de zaak van de kandidaten, inclusief foto-

en videograaf, voor social media promotie. Het bewerkte materiaal wordt

op social media gepromoot door MMIM en haar kandidaten 

Mogelijkheid tot het opzetten van een kortingsactie voor uw producten.

Deze actie wordt gepromoot door MMIM en haar kandidaten



Ontvangst van 10 tickets voor de finale show 

Uitnodiging voor een bedank borrelavond na de finale show 

Mogelijkheid om de ingerichte finale show locatie te gebruiken voor een

eigen evenement 

Mogelijkheid to een eigen vip-ruimte om gasten te ontvangen tijdens de

finale show

Mogelijkheid tot deelname als jurylid tijdens de verkiezingswedstrijd als

vertegenwoordiger van uw bedrijf

Ontvangst uitnodiging voor alle MMIM activiteiten

Mogelijkheid tot het uitreiken van een special award aan de kandidaten op

het podium, als vertegenwoordiger van uw bedrijf

Mogelijkheid tot het promoten van uw kleding/accessoires/producten

tijdens een modeshow op de finale show 

Mogelijkheid tot een standplaats of showroom voor promotie en/of

verkoop van uw producten tijden de finale show

Mogelijkheid voor plaatsing van eigen reclamebord in de entreehal van de

finale show 

Reclamevideo op de ledwall tijdens de finale show 



3 EDITIES 
1 JAAR

1 EDITIE
1 SEIZOEN

6 EDITIES 
2 JAAR

9 EDITIES 
3 JAAR

€24.300

€21.870

€60.750

€48.600

€109.350

€76.545

€145.800

€87.480



MMIM is op zoek naar sponsors die een langetermijnsamenwerking willen aangaan

op basis van wederzijds vertrouwen en voordelen en interesse hebben om mee te

werken aan een internationale groei. Uiteraard is deze groei een grote investering

en werken wij hier graag samen met u naartoe. 

Het internationale sponsorpakket bedraagt €150.000,- 

Inclusief in dit pakket: 

9 edities hoofdsponsor van de MMIM nationale verkiezing

2 edities hoofdsponsor van de MMIM internationale verkiezing

KANDIDATEN BELGIË EVENEMENTEN PROMOTIE
Landen wereldwijd
sturen hun beste

mannelijke en
vrouwelijke

kandidaat om hun
land te

vertegenwoordigen. 
 Dit zijn

voornamelijk
kandidaten met veel
social media volgers
en bereik. Er zullen
ieder jaar tussen de

40 en 100 landen
deelnemen,

waardoor wij tussen
de 80 en 200

deelnemers per jaar
mogen ontvangen.

België zal het
gastland zijn voor de

verkiezing. Wij
ontvangen de
kandidaten en

zorgen voor
accommodatie,
activiteiten en

benodigdheden. 
Doordat België het
gastland is, wordt

België wereldwijd op
de kaart gezet. Dit

zal zorgen voor meer
toerisme. Neem een
voorbeeld aan het

Eurovisie
songfestival. 

 

Tijdens de verkiezing
vinden er meerdere

evenementen plaats,
zoals een lintjes-

uitreiking, 
 modeshows,

voorrondes, charity
night en een grote

finale show. De
sponsors worden

betrokken bij al deze
belevenissen.

 
 

 De evenementen
worden online

gepromoot en live
uitgezonden op

Facebook en
Youtube. Vooral

internationaal is er
veel aandacht voor

verkiezingen,
waardoor de

publiciteit snel zal
groeien. De

deelnemers zullen
door middel van  

influencermarketing
MMIM en haar 

 sponsors promoten.
 
 

MEER BEREIK 

MEER NAAMS-

BEKENDHEID 

EN AANDACHT 

OMZETGROEI GROTER BUDGET
KWALITEITS-

VERHOGING

Voordelen internationalisering:

Internationaal pakket



Als waardevolle sponsor krijgt uw bedrijf zowel online als tijdens de grote MMIM

show, merkzichtbaarheid. Wij zullen altijd ons uiterste best doen uw bedrijf en uw

producten zo goed en creatief mogelijk te promoten. Zo streven wij samen met u

naar een groter bereik, meer naamsbekendheid en succes.

Interesse in een samenwerking? Graag treden wij met u in gesprek om uw wensen

en onze mogelijkheden met elkaar te bespreken. 

U kan ons contacteren via onderstaande gegevens. 

Wij kijken alvast uit naar een fijne kennismaking!

Met vriendelijke groeten,

Team MMIM

info@mmim.be

Hamdi Mahouk
Zaakvoerder

 
Hoogkamerstraat 240 A

9140 Temse, België
 

hamdi@mmim.be
+32460968079 
BE0728479896

Instagram - @mmim.agency @mmim.belgium



 

 

STRONGER TOGETHER! 


