AEGEE-Leiden
Samenwerkingsmogelijkheden
Introductie
Door met AEGEE-Leiden samen te werken, komt u in contact met een gevarieerde groep
studenten en afgestudeerden. AEGEE-Leiden biedt vele mogelijkheden tot sponsoring om de
naamsbekendheid van uw bedrijf te vergroten.
AEGEE-Leiden kent meer dan 320 leden en daarnaast een netwerk aan alumni en reünisten.
Onze leden zijn ofwel student aan de Universiteit Leiden of aan de Hogeschool Leiden. Er is
van praktisch elke studie wel iemand te vinden bij onze vereniging. Ook is AEGEE-Leiden
tijdens de introductieperiode van alle Leidse studenten aanwezig. Hierdoor bereikt u in een
keer een heel groot en gevarieerd studenten publiek!
AEGEE-Leiden is niet alleen een studentenvereniging met een Leids perspectief, wij maken
namelijk ook onderdeel uit van een Europees netwerk. Als antenna van AEGEE-Europe zijn
wij één van de bijna 160 zusterverenigingen die in meer dan 40 landen huisvesten. Binnen
dit netwerk worden veel evenementen georganiseerd, waar Europese studenten veel van
elkaar leren en met elkaar discussiëren.
We bieden verscheidene mogelijkheden tot sponsoring om de naamsbekendheid van uw
bedrijf te vergroten. Er zijn drie thema’s te onderscheiden, er kan dan wel online, dan wel
geprint worden gepromoot, of er kan een Europees evenement worden gesponsord.
Hieronder staan de verschillende mogelijkheden kort uiteengezet, inclusief de geldende
prijzen. Deze prijzen zijn onder voorbehoud.
Pakket samenstellen?
In overleg kan er een pakket worden samengesteld dat aan uw wensen voldoet. Zo kan er
een combinatie worden gemaakt tussen verschillende advertentiemogelijkheden. Hiervoor
kunt u altijd contact met ons opnemen. Contactpersoon van AEGEE-Leiden is hiervoor:
Selma de Ruijter, External Affairs Officer.
Doordeweeks bereikbaar door te mailen naar external@aegee-leiden.nl.
Daarnaast kunt u bellen op woensdag tussen 13:00-17:00 via +31 (0) 71 - 527 55 52.

Online mogelijkheden: Website, Sociale Media & nieuwsbrief
Website
Website AEGEE-Leiden: www.aegee-leiden.nl
● Pageviews: gemiddeld 2200 p/maand
● Unieke bezoekers: gemiddeld 600 p/maand
Op de website staat wat AEGEE-Leiden precies inhoudt. Er staat informatie op over het
Leidse niveau, zoals commissies en oud-besturen, maar ook over AEGEE-Europe en alles
waar de vereniging zich mee bezig houdt. Voor leden is het een medium om foto’s te
bekijken van de activiteiten en zich aan te melden voor sommige activiteiten. Het is mogelijk
op deze site een link naar uw eigen webpagina te plaatsen.
Advertentie ‘Partnerspagina’
Advertentie ‘Homepage’
Combinatie

€100 per jaar
€150 per jaar
€250 per jaar

Sociale Media
Ook op sociale media is AEGEE-Leiden goed vertegenwoordigd. Wij hebben een Facebookgroep, waarin alle leden van de verenigingen de evenementen en updates binnen de
vereniging kunnen zien. Ook onze Facebook-pagina is goed bezocht, het bereik van een
gemiddelde post is 600 mensen. U kunt een advertentie op onze Facebook-pagina laten
zetten. Hiermee bereikt u een breed publiek aan Leidse, Nederlandse en Europese
studenten, maar ook andere geïnteresseerden.
Advertentie, éénmalig
Advertentie, per half jaar
Advertentie, per kwartaal

€100
€180
€300

Nieuwsbrief
Iedere week wordt er op donderdag een nieuwsbrief verzonden naar alle leden van AEGEELeiden, waarin de verschillende activiteiten die op de agenda staan, worden belicht. Er
wordt bij iedere activiteit een korte uitleg gegeven. Denk hierbij aan lokale activiteiten,
maar ook activiteiten in het Europese netwerk.
● Bereik: meer dan 320 leden en contactpersonen van de vereniging
● Via ons besturingsprogramma is duidelijk dat elk lid de nieuwsbrief ontvangt en vaak
aandachtig gelezen wordt.
In de nieuwsbrief kan zowel tekst als een advertentie geplaatst worden.
Banner, éénmalig
Banner, een maand (4 mailingen)
Banner, een kwartaal (12 mailingen)
Banner, een jaar (50 mailingen)

€25
€75
€250
€900

Geprinte mogelijkheden: Flyers, Posters & Eurokeys
Flyers
Het belangrijkste wervingsmoment voor nieuwe leden is tijdens de EL CID-week in augustus,
waarin alle toekomstige studenten de stad en het studentenleven leren kennen. In deze
week worden activiteiten georganiseerd en krijgt iedere student die langskomt een flyer van
AEGEE-Leiden in handen. U kan denken aan 4000 flyers die verspreidt worden over de
studenten. AEGEE-Leiden is de hele week zichtbaar aanwezig en staat op verschillende
informatiemarkten met een standje.
Augustus:
● Oplage: 5.000
● Bereik: 4500 eerstejaars studenten en op de drie grootste faculteiten van de
Universiteit1 meer dan 16.000 studenten en op de Hogeschool 9800 studenten.
Augustus oplage

€300

Eurokeys
De Eurokeys is het verenigingsblad van AEGEE-Leiden. Dit magazine wordt minstens vier
keer per jaar uitgebracht op A5-formaat. Ook verschijnt het online voor onze leden en wordt
de Eurokeys per e-mail verstuurd naar onze alumni. De inhoud van het blad beslaat
ongeveer 40 pagina's exclusief omslag. De Eurokeys wordt verspreid onder alle leden,
alumni, reünisten en alle geïnteresseerden.
Advertentie Eurokeys
A6
A5
A4

Per twee keer
€50
€90
€200

Jaarcontract (4+ edities)
€100
€180
€390

Kerngegevens Universiteit Leiden op de Faculteiten van Rechtsgeleerdheid, Sociale
Wetenschappen en Geesteswetenschappen
1

Mogelijkheden Europese Events: Summer University of Congres
Summer University
De grootste reismogelijkheid voor AEGEE-leden is het Summer University Project. Rondom
de zomervakantie organiseren locals een uitgebreide vakantie voor AEGEE-leden uit heel
Europa. Voor studenten en door studenten wordt er een programma van twee weken
neergezet. Het idee is dat 20- 40 jongeren voor weinig geld op een zeer authentieke manier
Europese steden kunnen verkennen met een diverse groep leeftijdsgenoten uit verschillende
Europese regio’s. U kunt uw bedrijf verbinden aan de Summer University georganiseerd
door AEGEE-Leiden. Het logo van uw bedrijf kan op de T-shirts van de deelnemers worden
gedrukt. Verder zal u in het informatieboekje genoemd worden en het logo van uw bedrijf
kan geplaatst worden op de posters, stickers en/of flyers. Dit is natuurlijk allemaal nader te
bespreken.
Naam verbinden aan de Summer University

€350

Europees Event/Congres
AEGEE-Leiden kan een event rondom een maatschappelijk thema voor Leidse, Nederlandse
en Europese AEGEE-leden organiseren. Tijdens dit event, dat 3 tot 5 dagen kan duren, maar
ook een week, zullen er verschillende workshops worden gegeven, en zullen diverse
sprekers de revue passeren. Het deelnemersaantal kan uiteenlopen van 30 tot 300 AEGEEleden. U kunt uw bedrijf verbinden aan het event. Het logo van uw bedrijf kan op de T-shirts
van de deelnemers worden gedrukt. Verder zal u in het informatieboekje genoemd worden
en het logo van uw bedrijf kan geplaatst worden op de posters, stickers en/of flyers. Dit is
natuurlijk allemaal nader te bespreken.
Naam verbinden (30 deelnemers)
Naam verbinden (300 deelnemers)

€200
€400

