
AEGEE in getallen:

250   leden binnen Delft
2000   leden in heel Nederland
13000  leden in Europa!
420   AEGEE-Delft websitebezoekers/maand

Samenwerkingsflyer



15 Commissies, 4 disputen, een wekelijks diner met borrelavond, 
iedere 2 maanden een reis en daaromheen nog veel meer! Aan onze 
activiteiten zit veelal een cultureel tintje. Dat maakt AEGEE-Delft 
uniek binnen het Delftse studentenleven! AEGEE-Delft staat bekend 
als de studentenreisvereniging. Hier in Delft hebben we 250 leden 
en staat onze naam onder een aantal grootschalige projecten, zoals 
het talenuitwisselingsprogramma Tandem Delft, waarbij 2000 studenten 
zijn aangesloten. Uw bedrijf via AEGEE-Delft bekend maken onder onze 
leden of onder de Delftse student in het algemeen? Het kan!

- Uw logo op onze flyers, banners, posters of merchandise
- Uw advertentie verspreid over social media. Bereik: 2600
- Uw advertentie op onze website en in de nieuwsbrief. Bereik: 400
- Uw logo bij een fotoreportage van een van onze reizen. Bereik: 800 
- Uw advertentie in ons Jaarboek. Bereik: 100
- Bedrijvendiner, voor persoonlijk contact met onze technische studenten

OWee-Pakket €350,-       
- Uw logo op onze T-shirts en flyers      
- Uw advertentie op onze OWee website
- Uw advertentie/waardebon in het welkomstpakket 
voor nieuwe leden
- Uw advertentie in de nieuwsbrief naar geïnteresseerden 

AEGEE-Pakket €250,-
- Uw advertentie 4x in de nieuwsbrief
- Uw logo voor een kwartaal op onze bedrijvenpagina
- Verspreiding van uw advertentie 4 weken boven aan onze social media
- Uw bedrijf verbonden aan een grote fotoreportage op social medie

AEGEE-Ludieke Aktie
- Een waardebon, zodat studenten bij u op bezoek kunnen
- Verkopen of uitdelen van uw producten bij een evenement 
- Korting op uw producten

Andere ideeën? Of wilt u weten wat wij voor uw bedrijf in het bijzonder 
kunnen betekenen? Wilt u ook studenten bereiken buiten Delft? Onze 
acquisitie commissie denkt graag met u mee! 
Bel ons: 0641163922 of mail naar: acquisitie@aegee-delft.nl 


