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Drukwerkdeal.nl sluit samenwerking met
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Internetdrukker Drukwerkdeal.nl sluit een meerjarige samenwerking met het

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. De drukker gaat zich

breed inzetten voor het centrum: naast een jaarlijkse donatie, ondersteunt

Drukwerkdeal.nl het Máxima met een jaarlijks budget voor drukwerk en ander

promotiemateriaal en zet het ieder jaar een campagne op om nog meer donaties

op te halen.

 

Algemeen directeur Haico Meijerink spreekt daarom ook liever niet van een sponsoring, maar

van een partnerschip: “Dit is niet zomaar een sponsoring, maar een intensieve samenwerking”,

legt Meijerink uit. “We geven elk jaar een mooie donatie, wat natuurlijk ook enorm waardevol is

voor het Máxima. Want met dat geld doen ze onderzoek en werken ze aan allerlei manieren om

het leven van de kinderen in het Máxima te verbeteren. Maar we wilden meer doen. Dus

ondersteunen we ze ook met onze producten en diensten: het Prinses Máxima Centrum kan elk

jaar rekenen op een budget om drukwerk en andere bedrukte promotieartikelen bij ons te

bestellen. En we zetten ons nog meer in: ieder jaar zetten we een campagne op om met originele

acties onder ons publiek nog meer geld in te zamelen voor de kinderen van het Máxima, die wij

superhelden vinden”.  
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OVER DRUKWERKDEAL

Drukwerkdeal.nl gelooft dat iedere business het verdient om gezien te worden. Daarom werken honderden
professionals in Nederland en België elk dag aan onze missie: het bouwen van het grootste online platform voor
bedrukte producten van Nederland en België.

Drukwerkdeal.nl trapt de samenwerking knallend af met Orange Friday. Een nationale actiedag

op 26 november – inderdaad, Black Friday. Tijdens de campagne roept Drukwerkdeal.nl het

hele land om de uitverkoop eens links te laten liggen en het bespaarde geld eens uit te geven

aan een goed doel: het Prinses Máxima Centrum. Via www.orange-friday.nl kunnen bezoekers

daarom posters kopen waarvan de gehele opbrengst naar het Prinses Máxima Centrum gaat.

Bezoekers die liever willen doneren dan een poster kopen, kunnen via de site rechtstreeks geld

geven aan het Prinses Máxima Centrum.

 

Over het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker gesteld en nog

steeds overlijdt 1 op de 4 kinderen aan deze ziekte. In juni 2018 is het Prinses Máxima Centrum

geopend door onze Koningin en vanaf dat moment worden alle kinderen met kanker uit heel

Nederland daar behandeld. Het Prinses Máxima Centrum heeft één missie: ieder kind met

kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Om deze missie te realiseren is alle kennis en

expertise op het gebied van kinderoncologische zorg én research in het Máxima samengebracht.

Dát maakt het verschil. Het is een enorme stap voorwaarts, zodat elk kind met kanker de beste

behandeling op maat krijgt en nog belangrijker: een grotere kans op overleving.
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Drukwerkdeal.nl is gevestigd in Deventer en onderdeel van Cimpress (Nasdaq: CMPR).

Voor vragen of publiciteitsmateriaal: neem contact op met marketing@drukwerkdeal.nl.

 

http://www.orange-friday.nl/
mailto:marketing@drukwerkdeal.nl


Drukwerkdeal.nl is gevestigd in Deventer en onderdeel van Cimpress (Nasdaq: CMPR).

Voor vragen of publiciteitsmateriaal: marketing@drukwerkdeal.nl

Drukwerkdeal

mailto:marketing@drukwerkdeal.nl
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_drukwerkdeal
https://drukwerkdeal.pr.co/
https://drukwerkdeal.pr.co/

