
   
  

   

Geachte meneer, mevrouw, 

In het weekend van 14 en 15 september viert Geldrop-Mierlo op grootse wijze 
75 Jaar Bevrijding. Liefst acht organisaties hebben er onder de gezamenlijke 
vlag van Bevrijdingssfeer een uniek veelzijdig evenement van gemaakt. 

Op zondag 15 september wordt in en om het Kasteel Geldrop een 
hoogwaardige ambiance gecreëerd. Er is een doorlopend 
evenementenprogramma van de ochtend tot in de late middag. Zo is er de 
Freedom Run, een DJ en een band, oorlogsveteranen, een expositie en een 
blaaskapellenfestival in het Park.  

Gemini en 75 Jaar Bevrijding 
Als Gemini hebben we de mogelijkheid om gebruik te maken van een 
exclusieve Business Ontvangst. In de speciale ruimtes bent u welkom van 
13.00 uur tot later in de namiddag. In het hart van de activiteiten zodat u alles 
exclusief kunt meebeleven. 

Als lid van Gemini bieden we u een unieke promotiekans. We willen graag 
onze collectieve maatschappelijke betrokkenheid tonen waarmee we een 
positief beeld van ondernemend Geldrop-Mierlo neerzetten. 

Profilering 
Het evenement biedt de mogelijkheid om u te profileren als: 

 Een unieke werkgever in onze regio; 
 Betrokken met uw bedrijf bij wat er in de omgeving gebeurt; 



 Onderscheidend bedrijf dat laat zien dat samenwerking collectief sterk maakt; 
 Vooruitstrevend ondernemer die de toon zet naar andere ondernemers die 

nog niet zijn aangesloten of een 
 Bedrijf dat trots is op de producten die u maakt. 

  

   

Hoe gaan we dat doen? 
We nemen een gezamenlijk (hoofd)sponsorschap op ons door onze krachten 
te bundelen. Met veel oog voor ieder bedrijf gaan we ons gezamenlijk 
profileren. We organiseren een gezellige, veelzijdige Business Meeting met 
ruime netwerkmogelijkheid.  

We kiezen de toplocatie; Kasteel Geldrop. Het brandpunt van de 
activiteiten op 15 september. 

Hoe vullen we dit in? 
We vragen u om een collectieve donatie te doen van Eur 200,- per bedrijf (N.b. 
als u een nog exclusievere presentatie wilt kunt u een donatie van Eur 500,- 
doen). 

We zorgen voor ruime publiciteit, collectief en individueel (redactioneel, 
spandoeken etc.).Tijdens de Business Meeting zijn er lekkere hapjes, drankjes 
en fijne muziek. Een unieke presentatie van de Oorlogsveteranen. Speciaal 
voor onze ondernemers een Meet & Greet met bevrijder Joe Cattini (1923). 

Een rondleiding door “De kunst van het leven in oorlogstijd”. Natuurlijk kunt u 
zelf actief zijn in een scherpschietwedstrijd met als inzet de eeuwige roem! 

  

Het is zo 15 september 
We rekenen er op dat alle Gemini leden meedoen. Graag krijgen we voor 20 
juli de bevestiging dat u ook meedoet. U kunt zich aanmelden via 
gemini@vnoncwbrabantzeeland.nl. 



Voor nadere informatie kun je bellen met voorzitter Adri Geerts, 06-53711096 
of Mark Mertens 06-48317111. 

Tot 15 september! 

Met hartelijke groet, 

Adri Geerts, Voorzitter GEMINI en Mark Mertens, Offacility 
  

  

 
 


