Advertentiemogelijkheden V.G.S.R.
Voor u ziet u informatie met betrekking tot de advertentiemogelijkheden bij de studentenvereniging de VGSR en
omstreken. Op dit moment zijn er ruim 60 leden die u zeer gemakkelijk kunt bereiken en wellicht tot nieuwe
klant/relatie van u kunt maken. Met name de hoge concentratie van studenten van de VGSR, hier in Delfshaven,
is uniek. Wij presenteren de volgende opties:

•
•
•
•
•
•
•
•

Het plaatsen van een advertentie in ons verenigingsblad
Liked by VGSR op Facebook
Promotie voor uw bedrijf op de interne facebookpagina van de VGSR
Adverteren tijdens feesten
Adverteren op de Dies Natalis
Uw logo/advertentie op onze website
Uw bedrijfsprofiel op onze website
Uw advertentie in onze bestuursmail

Hieronder de uitwerking van de beschreven opties.

Het plaatsen van een advertentie in ons blad:
Plaatsing van uw advertentie in ons verenigingsblad “d’Econozel”, die in een oplage van 100 stuks 6 maal per jaar
verschijnt. Dit blad wordt verspreid onder de leden en (in de meeste gevallen) ook hun ouders. Hierdoor bereikt
u op een unieke manier ook de ouders van de leden. Bij plaatsing van meerdere advertenties* in een jaar krijgt u
een aantrekkelijke korting.
Formaat

1 plaatsing

2 - 4 plaatsingen:

5 - 6 plaatsingen

½ A5-pagina

€25,-

€17,50 (per plaatsing)

€15- (per plaatsing)

1 A5-pagina

€35,-

€30,- (per plaatsing)

€25,- (per plaatsing)

1 A5 omslag
€55,€50,- (per plaatsing)
€45,- (per plaatsing)
(in kleur)
* Wij attenderen u op de mogelijkheid om bij elke uitgave van d’Econozel een andere advertentie te plaatsen.

Voor wensen of vragen kunt u altijd contact opnemen.

Liked by VGSR op Facebook
U heeft de mogelijkheid om op de Facebook pagina van de VGSR te staan
(facebook.com/VGSRotterdam). De VGSR geeft uw bedrijfspagina een ‘like’ en dat wordt
weergegeven op de pagina. De berichten hebben een gemiddeld bereik van 300 personen.
Duur

Kosten

3 maanden

€ 30,00

6 maanden

€ 50,00

9 maanden

€ 75,00

12 maanden

€ 100,-

Promotie voor uw bedrijf op de interne facebookpagina van de VGSR
Naast de openbare facebookpagina van de VGSR heeft de VGSR ook een interne facebookpagina
voor alle leden / oud-leden. In totaal vinden 235 mensen die pagina leuk. Zoekt u werknemers voor
uw bedrijf, dan heeft dit de meeste slagingskans. U heeft de keuze uit 4,6,8 of 10 advertenties van
uw bedrijf. Elke maand zal er een advertentie geplaatst worden.

Duur

Kosten

4
advertenties

€ 40,00

6
advertenties

€ 55,00

8
advertenties

€ 70,00

10
advertenties

€ 85,00

Adverteren tijdens feesten:
U heeft de mogelijkheid om uw bedrijfsnaam op flyers van onze nationale feesten te vermelden. Deze flyers
worden in een oplage van 200 stuks per feest verspreidt onder studenten vanuit het hele land. De VGSR
organiseert twee nationale feesten per jaar. Voor deze advertentiemogelijkheid betaalt u €70,- per feest.

Voor wensen of vragen kunt u altijd contact opnemen.

Specifiek voor de Dies Natalis (verjaardag van de vereniging)
o Ter ere van de verjaardag van onze studentenvereniging zal er een speciale, exclusieve dieswijn
verzorgd worden. U kunt Uw ondernemingsnaam en/of -logo op het etiket van deze wijn vermelden. Deze
wijn zal niet alleen op de Dies geschonken worden, maar ook daarna voor verenigingsleden, oudleden en
andere relaties verkrijgbaar zijn. Voor deze stijlvolle sponsormogelijkheid betaalt u €300,- voor het laten
bedrukken van ongeveer 175 flessen wijn.
o Plaatsing van uw advertentie in de speciale “Dies-d’Econozel”, een feestelijke editie van “d’Econozel”. Deze
editie verschijnt in februari, in een oplage van ongeveer 150 stuks.

Tarieven d’Econozel van de dies
o ½ A5-pagina € 60,o 1 A5-pagina € 80,o 1 A5-omslag in kleur € 120,-

Een banner op onze site
o Wilt u uw banner op onze site plaatsen, dan is ook dat mogelijk. Vanaf €25,- staat uw logo/advertentie etc
op onze site. Vraag naar de mogelijkheden.

Een bedrijfsprofiel op onze website
o Het is mogelijk om een bedrijfsprofiel op onze website te plaatsen. Vraag naar de mogelijkheden.

Een advertentie in onze bestuursmail
o Wekelijks wordt er door het bestuur een mail verzonden met algemene verenigingsinformatie naar alle
leden van onze vereniging. Voor slechts 50 euro maakt uw vacature enkele weken onderdeel uit van deze
mail.

Contact
Sven van
Rietschoten
0611262039
acquisitie@vgsr.nl
www.vgsr.nl

Voor wensen of vragen kunt u altijd contact opnemen.

