
Sponsorschap aanvraag Nucleo Antwerpen

Beste,

Wij zijn de studentenclub van Artesis Plantijn Hogeschool (Nucleo Antwerpen),
gevestigd in de Kronenburgstraat te Antwerpen.
In onze campus zijn de volgende richtingen ondergebracht:

- Bacheloropleiding Chemie
- Bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnieken
- Bacheloropleiding Voedings- en Dieetkunde

Maar onder onze leden vallen ook studenten van zeer uiteenlopende achtergrond en opleiding.
Zo willen we met onze kijk op het studentenleven en geen strenge instapvoorwaarden om lid te
worden, iedereen bij ons welkom heten. Dit vooral omdat wij geloven dat studeren in
Antwerpen voor iedereen een leuke ervaring moet zijn. Het praesidium is een hechte groep
jongeren die samen de handen in elkaar slaan en ervoor zorgen dat iedere student zich welkom
voelt en een sociaal studentenleven opbouwt in onze bruisende stad.

Als Nucleo Antwerpen staan wij in voor de sociale, culturele en alle andere aspecten van het
studentenleven die buiten de studie-uren vallen.

Maandagavond komen we allemaal samen in ons stamcafé “Barbier” aan de Stadswaag te
Antwerpen. Op deze avond zijn er altijd ongeveer 50 leden aanwezig, evenals meer als 100
andere studenten. Naast de maandagavonden organiseren we het hele jaar door
verschillende andere activiteiten en proberen we telkens innovatieve en creatieve ideeën uit
te werken.
Hiervan zijn enkele voorbeelden:

- Bowling
- Kerstmarkt
- Spaghettiboef
- Steden bezoeken met een stadsgids
- Bedrijfsbezoeken
- Samen studeren
- Cantussen
- Sportactiviteiten: ((zaal)voetbal, basketbal, volleybal,…)
- Verscheidene ledenweken waarbij we op onze campus lekkere snacks aanbieden
- Ledenweekend
- En nog zoveel meer...

Verder organiseren we regelmatig evenementen samen met andere studentenclubs.
Voorbeelden hiervan zijn de “Trick or treat TD” en de “Rood-wit-rood TD”  met ruim 600
aanwezigen en de iets kleinere TD’s die een vaste waarde zijn zoals onze openings- en slot TD
waar ruim 400 studenten aanwezig zijn.



Foto’s zijn te vinden op onze website www.nucleoantwerpen.com maar neem zeker ook een
kijkje op onze Instagram of Facebook.

Voor dit alles zoeken wij ieder jaar fondsen om de kostprijs, naar onze leden toe, te kunnen
drukken en deze op een absoluut minimum te houden. Uw eventuele bijdrage is een investering
in onze club en in uw werknemers van de toekomst. Wij bieden u naamsbekendheid aan als
ondersteunend bedrijf van onze club.

Onze studenten zijn de toekomstige gebruikers van uw diensten/producten of zelfs uw
toekomstige werknemers. We verzekeren u dat elke gift integraal naar de club gaat en volledig in
onze leden wordt geïnvesteerd waarbij er geen euro verdwijnt! Voor alles wat promo betreft,
hebben wij een P.R. verantwoordelijke en een mediaverantwoordelijke. Deze mensen
garanderen dat uw  logo/banner/promomateriaal correct in de kijker komt te staan tijdens al
onze activiteiten en evenementen.

Sponsoren kan op verschillende manieren.
We laten de keuze aan u om financieel of in natura te sponsoren, we kunnen namelijk beiden
zeer goed gebruiken. Hieronder vindt u de verschillende sponsormogelijkheden op jaarbasis. Dit
zijn slechts voorbeelden, een aangepaste sponsoring op uw maat kan uiteraard samen onze P.R.
uitgewerkt worden.

http://www.nucleoantwerpen.com


BRONS pakket
100 euro

Logovermelding op onze
website
www.nucleoantwerpen.com

Logovermelding in het Nucleo
krantje dat op onze campus
aan de studenten gegeven
wordt (2 keer per jaar)

ZILVER pakket
250 euro

Logovermelding + eigen tekst
op onze website
www.nucleoantwerpen.com

Logovermelding in het Nucleo
krantje dat op onze campus
aan de studenten gegeven
wordt 2 keer per jaar)

Logovermelding op flyers van
al onze georganiseerde
activiteiten en TD’s

Logovermelding op onze
reclame via mail en sociale
media

GOUD pakket
500 euro

Logovermelding + eigen tekst
op onze website
www.nucleoantwerpen.com

Logovermelding in het Nucleo
krantje dat op onze campus
aan de studenten gegeven
wordt (2 keer per jaar)

Logovermelding op flyers van
al onze georganiseerde
activiteiten en TD’s

Logovermelding op onze
reclame via mail en sociale
media

Logovermelding op de
A2-affiches van al onze TD’s

Mogelijkheid om 1 volledige
pagina in het Nucleo krantje
te vullen naar keuze

Het delen van uw vacatures
en evenementen

Mogelijkheid om
promomateriaal op de
campus of onze evenementen
te verspreiden

lustrum pakket
1000 euro

Logovermelding + tekst op
onze website
www.nucleoantwerpen.com

Logovermelding in het Nucleo
krantje dat op onze campus
aan de studenten gegeven
wordt (2 keer per jaar)

Logovermelding op flyers van
al onze georganiseerde
activiteiten en TD’s

Logovermelding op onze
reclame via mail en sociale
media

Logovermelding op de
A2-affiches van al onze TD’s

Mogelijkheid om 2 volledige
pagina’s in het Nucleo krantje
te vullen naar keuze

Het delen van uw vacatures
en evenementen

Mogelijkheid om
promomateriaal op de
campus of onze evenementen
te verspreiden

Exclusiviteit tijdens
lustrumactiviteiten (Bal,
Diner, Galacantus, ..)

Extra’s op maat

Mogelijkheid om vacatures te delen via sociale media, website of via nieuwsbrief.

http://www.nucleoantwerpen.be
http://www.nucleoantwerpen.be
http://www.nucleoantwerpen.be


Mogelijkheid om een bedrijfsbezoek te organiseren

Mogelijkheid om een promostand te zetten tijdens de ledenweken op onze campus.

…

Als studenten hopen wij op uw medewerking om de continuïteit van onze studentenvereniging

te handhaven. Wij zijn enorm dankbaar voor welke gift dan ook. Indien u graag een andere vorm

van sponsoring met ons wil bespreken of u kan zich niet vinden in een van onze

sponsoringspakketten, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. Eventuele vragen

zullen wij dan ook graag beantwoorden.

Wij zijn overtuigd van een persoonlijke aanpak en willen graag tot bij u komen om de
mogelijkheden te bespreken.

Wij hopen al dan niet op een positief antwoord, en kijken met belangstelling uit naar uw
reactie.

Met vriendelijke groeten
Praesidium Nucleo Antwerpen

Contactgegevens:
Algemeen: nucleo.antwerpen@gmail.com

Evy Teugels (Public Relations)

Persoonlijke e-mail: evy.teugels@gmail.com
Persoonlijke tel: 0487674275

Linne Nolet (Public Relations)

Persoonlijke e-mail: linnenolet@hotmail.com
Persoonlijke tel: 0471315835

mailto:nucleo.antwerpen@gmail.com

