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CODE043
CONCEPT CANVAS
CODE043 wilt dat jij je dromen in Maastricht kunt realiseren. Een krachtig,
goed concept voordat je aan de slag gaat is daarbij key. Vandaar dat we deze
concept canvas hebben ontworpen. Het kan je die nodige duw in de rug geven
om je idee ook waar te kunnen maken. Ben je al een stap verder en heb je een
goed uitgewerkt concept? Ga naar onze code043.nl en dien je plan online in
onder het menu ‘plan indienen’. Vergeet niet eerst online onze CHECKLIST na
te gaan om te kijken of je in aanmerking komt voor onze ondersteuning.
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KOSTEN

LOCATIE

Hoeveel mag het kosten?
Wat wil je maximaal
uitgeven?

Waar moet je locatie aan
voldoen?
En welke mogelijke locaties
zijn er hiervoor in Maastricht?

DOELBEDRAG
Wat heb je in totaal aan geld nodig en welk bedrag
vraag je aan bij CODE043?

SUCCES!

HOU DIT NOG IN DE GATEN!

1
PROJECT
Wat wil je organiseren?

SPONSOREN
& ANDERE INKOMSTEN
Welke partners en sponsoren
ga jij benaderen?

INFRASTRUCTUUR
Wat zijn andere benodigdheden?

Een project organiseren dat doe je niet zomaar even,
daar komt veel regelwerk bij kijken. Ga je aan de slag dan
is een strakke, goede voorbereiding het halve werk. De
onderstaande zaken zijn tools die ervoor kunnen zorgen dat
jouw project straks op rolletjes verloopt en een succes wordt!
Wil je meer info over deze tools? Bezoek onze website, ga
naar het menu ‘plan indienen’ en scroll helemaal naar onder
voor DOWNLOADS. Uiteraard geven we je ook persoonlijk
hierover advies zodra je je plan bij ons hebt ingediend.

PROJECTPLAN & DRAAIBOEK?
BEGROTING
VERGUNNING?

WAAROM

BEVEILIGING & HORECA?

Waarom wil je dit uitvoeren?

LICHT/GELUID?

USP | UNIQUE SELLING POINT

COMMUNITY

PROMOTIE

Hoe zet je je eigen netwerk in?
Tot welke doelgroep richt je
je?

Welke stappen moet je
ondernemen om je project te
promoten?

POSTER/LOGO?
SOCIAL MEDIA?
PERSBERICHT?
VRIJWILLIGERS?

Wat maakt jouw project uniek en aantrekkelijk voor
jouw doelgroep?
HEB JE NOG VRAGEN? BELLEN EN MAILEN MAG ALTIJD!
043 321 29 70 OF INFO@CODEO43.NL
WWW.CODE043.NL

