Sponsorbrochure

Introductie
BE Adam is dé studievereniging voor alle bedrijfseconomie studenten van de Hogeschool van Amsterdam.
Wij streven ernaar om studenten te verbinden met elkaar, aan de opleiding en een brug te slaan tussen
onze leden en het bedrijfsleven. Op dit moment staat de vereniging nog in de kinderschoenen. Het eerste
jaar is bijna voorbij en de eerste leden hebben zich ingeschreven.
Als bestuur proberen wij onze leden in contact te brengen met potentieel toekomstige werkgevers om
onze leden zo goed mogelijk te kunnen laten oriënteren op hun professionele loopbaan. Daarnaast
proberen wij onze sponsoren te helpen in contact te komen met potentiële werknemers. In door ons
georganiseerde activiteiten kunnen wij bedrijven aan naamsbekendheid onder onze leden helpen.
Onze vereniging is puur gericht op de bedrijfseconomie studenten van de Hogeschool van Amsterdam, op
dit moment telt deze studie ruim 1500 studenten.
De opleiding Bedrijfseconomie is onderdeel van de faculteit Business and Economics en is gevestigd op de
locatie Fraijlemaborg, voorheen de Hogeschool voor Economische Studies (HES). Voor meer informatie
betreffende de inhoud van de opleiding Bedrijfseconomie aan de HvA, klikt u op onderstaande link:
http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/content/fbe/bedrijfseconomie/bedrijfseconomie.html
Door middel van deze sponsor brochure willen wij u op de hoogte brengen van de sponsor
mogelijkheden die s.v. BE Adam u aanbiedt. Uiteraard staan wij open voor elke suggestie waarmee wij uw
bedrijf van dienst kunnen zijn. Het bestuur van s.v. BE Adam denkt graag met u mee.

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking!

Sponsormogelijkheden
Bij s.v. BE Adam heeft u als sponsor verschillende mogelijkheden; zo heeft u de keuze uit het
afnemen van losse pakketten of uit het afnemen van een totaalpakket in de vorm van een
hoofdsponsor of cosponsors pakket. Onze prioriteit ligt altijd bij de belangen van leden en
sponsoren. Daarom denken wij graag met u mee over nieuwe activiteiten en/of bijeenkomsten
die u als sponsor voor onze leden zou willen organiseren.
Hoofdsponsor €1.500

Cosponsor € 850

Tweemaal

Eenmaal

Tweemaal

Eenmaal

Beeldmerk op de website

Totaalpakket (rollerband,
internetlink, foto’s, video’s)

Totaalpakket (rollerband,
internetlink, foto’s, video’s)

Slider plaatsen op de
website

Tweemaal (max. 3 maanden)

Eenmaal (max. 3 maanden)

Banner plaatsen op de
website

Tweemaal (max. 3 maanden)

Eenmaal (max. 3 maanden)

Persoonlijke interactie met
leden van s.v. BE Adam op
formele wijze.
Bijv. Workshops, tentamen
training, inhousedagen.
Persoonlijke interactie met
leden van s.v. BE Adam op
informele wijze.
Bijv. Borrels, diners, overige
activiteiten.

Plaatsen van vacature op de Onbeperkt
website
Mailing naar alle leden van
s.v. BE Adam ten behoeve
van promotiemateriaal.

Onbeperkt

Tweemaal

Tweemaal

Vermelding sponsorschap +
hyperlink in de nieuwsbrief

Onbeperkt

Driemaal

Folders/flyers/posters

Tweemaal

Eenmaal

Vermelding sponsorschap
op de website

Het gehele jaar op de website als
hoofdsponsor

Het gehele jaar op de website als
cosponsor

S.v. BE Adam biedt haar sponsoren ook de volgende afzonderlijke diensten aan.
Website
Onze nieuwe website, biedt uw bedrijf ook een hoop mogelijkheden (www.svbeadam.nl). Het is mogelijk
om uw bedrijf onder de aandacht te brengen door te adverteren op onze site. In de rollerband bovenaan
de website kan uw bedrijfslogo geplaatst worden, welke voorzien zal zijn van een hyperlink. Deze
hyperlink verwijst naar een door u gekozen website.
Website vermelding
-

Gedurende een collegejaar zal het logo van uw bedrijf op de
website worden geplaatst bovenaan de website.

-

Uw logo wordt op onze website geplaatst onder het kopje
‘Partners’.

-

Logo (rollerband en/of partners) bevat een link naar een
door u gekozen website of uw persoonlijke bedrijfsprofiel op
onze website.

Vacature
Het plaatsen van een vacature op onze website onder het
kopje ‘Vacatures’.

Gehele collegejaar

€ 195

Per vacature, gedurende de
looptijd:
€ 50

*uiteraard kan de vacature ook via mailing onder de aandacht
van onze leden worden gebracht (zie hieronder).

Mailing onder de s.v. BE Adam leden
Uw activiteiten en vacatures kunnen middels mailing, nieuwsbrief, posters en flyers extra onder de
aandacht van onze leden worden gebracht.

Eenmalig
Tweemaal zelfde campagne/promotie
Elke extra mail zelfde campagne

€ 35
€ 60
€ 15

Nieuwsbrief
Hyperlink in de nieuwsbrief naar uw
bedrijfsprofiel

Per maand
Half jaar
Gehele collegejaar

€ 20
€ 99
€ 195

Posters en flyers
Het verspreiden van flyers en folders
onder de studenten.

Per keer: € 250 (inclusief ontwerpen, afdrukken en
verspreiden)

Mailing

Persoonlijke interactie
Het is in overleg met s.v. BE Adam mogelijk om persoonlijke interacties met onze leden te organiseren.
Hierbij kan gekozen worden tussen:
formele interacties zoals workshops, tentamen trainingen en inhousedagen;
-

informele interacties zoals borrels, diners en overige activiteiten.

Schroom niet om contact met ons op te nemen om nadere invulling van activiteiten te bespreken.
S.v. BE Adam kan haar leden onmogelijk van dienst zijn zonder hulp van haar partners. Andersom doen wij
ons uiterste best uw bedrijf onder de aandacht te brengen van onze leden. Wij kijken ernaar uit om met u
in gesprek te gaan om een mogelijk sponsorschap te bespreken.
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