SPONSORMOGELIJKHEDEN NONOMES
Advertentie website nonomes.nl (35000 unieke views per jaar)		

€200 per jaar

De website van Studentenvereniging NoNoMes is eenvoudig te bereiken, en daarmee een centraal platform
voor zowel leden als externe partijen. Door het back-linken met andere sites (met name websites voor of
door studenten) is het domein goed te vinden op het web. Deze factoren zorgen ervoor dat een
advertentie op nonomes.nl 35000 unieke views per jaar oplevert. Advertenties worden in de vorm van een
banner onderaan de website geplaatst. De banner is op elke subpagina van de website te zien.

Mailing naar ruim 250 leden								

€75 per keer

Elke maand gaat er een nieuwsmail uit naar al onze actieve leden (circa 270 personen). In deze mail zijn alle nieuwtjes
omtrent het reilen en zeilen van NoNoMes te vinden. Daarnaast wordt er vooruitgeblikt op de activiteiten van de
komende maand. Kortom: essentieel voor onze leden om deze mail goed door te nemen.
In deze mail is er ook ruimte voor sponsors. Onder het kopje ‘gesponsord’ zijn bedrijven vrij om teksten en
afbeeldingen te plaatsen. Het aantal woorden en de grootte van de afbeeldingen wordt in overleg afgesproken.

Facebookbericht in de besloten Facebookgroep (400 views)		

€75 per keer

Onze vereniging beschikt over een besloten Facebookgroep die gebruikt wordt voor de aankondiging van
drankacties, speciale borrels en feesten, of verloren voorwerpen. De insteek van deze Facebookgroep is zowel
amicaal en informeel, als nieuwsgevend en motiverend. Regelmatig plaatsen leden dan ook oproepen voor
verscheidene bestuursfuncties, stages en bijbaantjes. Een extra voordeel van deze Facebookgroep is dat
oud-leden er vaak lid van blijven. Dit zorgt voor minimaal 400 views per bericht.

Bericht in de ‘studiegerelateerde’ Facebookgroep (200 views)		

€35 per keer

Deze Facebookgroep is bedoeld om leden carrièreondersteunend materiaal te bieden. De groep wordt beheerd
door het bestuur van NoNoMes, wat betekent dat alleen zij berichten kunnen plaatsen. Op deze manier heeft de
groep een serieus karakter en hebben leden de kans om de vruchten te plukken van de posts. Berichten die hier
geplaatst worden hebben als doel een lid verder te helpen met studie en/of carrière.

Advertentie introductieboekje (oplage van 3000 stuks)			

€300 per stuk

De laatste twee weken van augustus staan bij NoNoMes in het teken van de introductieperiode. Deze weken zijn er
elke dag feesten en activiteiten om zoveel mogelijk mensen warm te maken voor een lidmaatschap bij de
vereniging. Ons ‘visitekaartje’ tijdens deze weken is het introductieboekje, dat vol staat met allemaal info over
NoNoMes, onze activiteiten, en disputen. Dit boekje wordt uitgedeeld bij al onze activiteiten. Afgelopen jaren zijn
er zo 3000 stuks weggegeven aan (voornamelijk) eerstejaars studenten.

Advertentie almanak (oplage van 200 stuks)					

€150 per stuk

Elk jaar wordt er een editie van onze verenigingsalmanak gepubliceerd en gratis uitgegeven aan onze leden. Een
almanak is te vergelijken met een jaarboek: er wordt op een ludieke manier teruggeblikt op afgelopen collegejaar.
Verscheidene inzendingen van het bestuur, de disputen, en verenigingshuizen zorgen ervoor dat elk lid jaarlijks de
almanak graag aan zijn collectie toevoegt.

