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Studievereniging The Resistance Sponsorpakketten 
 
 Sponsorpakketten 
In de onderstaande tabel zijn alle mogelijke opties betreft sponsoring te vinden. Tevens is er 
te zien welke optie onder welk pakket valt. De mogelijke pakketten zijn brons, zilver en goud.  

 
Op de volgende pagina worden alle opties verder toegelicht. Bij vragen of onduidelijkheden 
kan er altijd contact opgenomen worden.  

  

Sponsorpakket Brons Zilver Goud 
(Euro per jaar) 300 600 1000 
  
Logo 

      

Logo op de website Ja Ja Ja 
Logo op posters Ja Ja Ja 
Logo in presentaties (van de studievereniging) Ja Ja Ja 
  
Promotiemateriaal (zelf aanleveren) 

      

Folders op evenementen Nee Ja Ja 
Overig promotiemateriaal op evenementen Nee Ja Ja 
Banners op evenementen Nee Nee Ja 
  
Social media 

      

Voorstelbericht op social media Ja Ja Ja 
Persoonlijke pagina op de website Ja Ja Ja 
Overige promotie op social media Nee Ja Ja 
  
Evenementen 

      

Tech-Ex beursvloer (voorrang) Ja Ja Ja 
Tech-Ex Lezing (voorrang) Nee Ja Ja 
Toegang tot “sociale” evenementen Ja Ja Ja 
Lezing of bedrijfsbezoek Nee Nee Ja 
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Toelichting opties 

Logo 
Logo op de website:  
Het logo zal op de website in de footer en op een sponsorpagina te zien zijn.  
 
Logo op posters: 
Het logo zal worden verwerkt in de posters die de studievereniging gebruikt voor het 
promoten van evenementen.  
 
Logo in presentaties (van de studievereniging): 
Het logo zal worden verwerkt in presentaties die namens de studievereniging worden 
gegeven.  

Promotiemateriaal (zelf aanleveren) 
Folders op evenementen: 
Op evenementen die de studievereniging organiseert zullen er folders worden neergelegd. 
Wel is het zo dat deze folders door de sponsor zelf aangeleverd moeten worden.  
 
Overig promotiemateriaal op evenementen: 
Op evenementen die de studievereniging organiseert zal er overig promotiemateriaal 
worden neergelegd. Wel is het zo dat dit promotiemateriaal door de sponsor zelf 
aangeleverd moeten worden. 
 
Banners op evenementen: 
Op evenementen die de studievereniging organiseert zullen er banners worden neergezet. 
Wel is het zo dat deze banners door de sponsor zelf aangeleverd moeten worden.  

Social media 
Voorstelbericht op social media: 
De sponsor krijgt de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen door middel van een bericht op 
de Facebookpagina van de studievereniging.  
 
Persoonlijke pagina op de website: 
De sponsor krijgt een persoonlijke pagina op de website van de studievereniging. Deze 
pagina bevat informatie over de sponsor en eventueel verwijzingen naar (stage)vacatures. 

Overige promotie op social media: 
De sponsor krijgt de mogelijkheid om bijvoorbeeld zijn eigen evenementen te promoten via 
de social media accounts van de studievereniging. 
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 Evenementen 
Tech-Ex beursvloer (voorrang): 
De Tech-Ex is een beurs waar bedrijven binnen de automatisering, elektrotechniek en 
technische informatica de mogelijkheid krijgen studenten te informeren en 
enthousiasmeren over onze industrie. Gouden sponsoren krijgen de eerste voorrang voor 
een plek op de beursvloer gevolgd door zilveren sponsoren en vervolgens bronzen 
sponsoren. 

Tech-Ex lezing (voorrang): 
Op de Tech-Ex zullen ook lezingen gegeven worden. Gouden sponsoren krijgen de eerste 
plekken voor een lezing toegewezen gevolgd door zilveren sponsoren. 
 
Toegang tot “sociale” evenementen: 
Toegang tot evenementen zoals de jaarlijkse The Resistance Pubquiz en de eindejaar BBQ. 
 
Lezing of bedrijfsbezoek: 
Ieder collegejaar is er de mogelijkheid tot een lezing op Avans ’s-Hertogenbosch of tot een 
bedrijfsbezoek. Het initiatief voor en het organiseren van deze activiteit ligt bij de sponsor. 
De studievereniging zal echter wel helpen met de doelgroep, een locatie voor de lezing en 
het eventueel laten aansluiten met het lesprogramma.  


