Promotiemogelijkheden
Bent u als bedrijf, stichting of vereniging op zoek naar meer
naamsbekendheid en dan met name onder reformatorische studenten?
Bereik uw doelgroep, gebruik onze promotie-mogelijkheden! Daarnaast
steunt u onze studentenvereniging in het bereiken van haar doelen.
Hieronder vindt u de mogelijkheden. Als u zelf andere suggesties heeft,
kunnen we u wellicht ook van dienst zijn.
Heeft u interesse? Mail dan
(acquisitie@depositumcustodi.nl).

onze

acquisitiecommissie

Verenigingsblad Documentum
Het belangrijkste verenigingsorgaan, met een korte meditatie en enkele vaste rubrieken zoals
jaarthema-artikelen, actualiteit, een reactionair, studie-impressies, recensies en nieuws van de
vereniging. Naast deze rubrieken is er ruimte voor vrije artikelen. Alle scribenten zijn (oud-)lid.
Verschijning
Oplage
Publiek
Formaat

: 5x per jaar
: 240
: leden, oud-leden en abonnees
: A4, zwart/wit*

Een kleurenadvertentie is in overleg mogelijk. Neem hiervoor contact op via
acquisitie@depositumcustodi.nl.
Heel jaar

Per uitgave

Kwart pagina (A6, staand)

€ 75,-

€ 17,50

Halve pagina (A5, liggend)
Hele pagina (A4)

€ 135,€ 250,-

€ 30,€ 55,-

Buitenkaft hele pagina (kleur)

€ 400,-

€ 85,-

Binnenkaft halve pagina (kleur)
Middenpagina (A3, liggend)

€ 175,€ 500,-

€ 40,€ 110,-

Inlegvel A5 (kleur)

€ 500,-

€ 110,-

Inlegvel A4 (kleur)

€ 750,-

€ 170,-

Verschijnings- en kopijdata Documentum
Nummer
Verschijnt:
X.3
Begin februari
X.4
Begin april
X.5
Begin juni
X.1
Begin oktober
X.2
Begin december

Advertentie aanleveren voor:
Medio januari
Medio maart
Medio mei
Medio september
Medio november

Homepage depositumcustodi.nl
Onze verenigingssite wordt zeer vaak bezocht door leden, maar ook door belangstellenden. Uw
banner staat goed in het zicht en wordt uiteraard uitgerust met een link naar uw website!
Heel jaar
375
150
60

Grote Banner
Kleine banner
Footer

Half jaar
200
80
40

Abactiale mail
Onze abactis stuurt wekelijks een mail met verenigingsnieuws naar alle leden. De mogelijkheid bij
uitstek om de digitale student van tegenwoordig snel en in kleur te bereiken met bijvoorbeeld
vacatures of aanbiedingen. Deze worden dan als bijlage bij de mail verzonden en in de mail zelf
aangekondigd.
Per keer
€ 30,-

Mailing

5 keer
€ 120,-

Symposium
Een hoogtepunt van de vereniging: het tweedaagse symposium rondom een thema. Het unieke
hiervan is dat alle leden, oud-leden en andere geïnteresseerden worden uitgenodigd (ca. 200). Bij
sponsoring van koffie, thee en versnaperingen of sponsoring van de warme maaltijd zal de praeses
uw naam vermelden, eventueel met een korte boodschap en een verwijzing naar uw (tafel met)
foldermateriaal. Kies hieronder uw mogelijkheid!
Vermelding naam/logo op uitnodigingen
Een eigen stand op het symposium
Sponsoring koffie, thee en koek
Sponsoring warme maaltijd

€ 50,€ 75,€ 100,€ 200,-

Corpus Membrorum Illustratum
Actueel ledenboek op A6-formaat, verschijnt begin van het collegejaar voor alle (oud-)leden. Elk
lid heeft het dagelijks op zak en het wordt zeer vaak ingezien.
Oplage
Publiek
Formaat

: 120
: Leden, oud-leden
: A6, zwart/wit

Hele pagina
Binnenkaft hele pagina
Buitenkaft hele pagina

€ 30,€ 45,€ 65,-

NB. De kaft wordt in bestuurskleur gedrukt. Uw advertentie wordt dus zwart op kleur gedrukt

Promotie tijdens lezing
Tijdens een lezing heeft u bij uitstek de mogelijkheid om in contact te treden met onze leden.
Voorafgaand aan de lezing krijgt u 5 minuten om uw aanwezigheid kenbaar te maken. Daarnaast
is er de mogelijkheid om een promotietafel in te richten.
Promotiepraatje en -tafel

€ 50,-

Themasyllabus
De Themasyllabus bevat het jaarprogramma van het komende collegejaar. Hierin worden alle
artikelen ter voorbereiding van de lezingen opgenomen.
Oplage
Publiek
Formaat

: 130
: Leden, oud-leden
: A5, zwart/wit

Halve pagina
Hele pagina
Binnenkaft hele pagina
Buitenkaft hele pagina

€ 17,50
€ 30,€ 45,€ 65,-

NB. De kaft wordt in bestuurskleur gedrukt. Uw advertentie wordt dus zwart op kleur gedrukt.

Lezingenbundel
De lezingenbundel bevat de integrale tekst van de gehouden lezingen in afgelopen collegejaar.
Oplage
Publiek
Formaat

: 100
: Leden, oud-leden
: A5, zwart/wit

Halve pagina
Hele pagina
Binnenkaft hele pagina
Buitenkaft hele pagina
NB. De kaft wordt in bestuurskleur gedrukt.

€ 17,50
€ 30,€ 45,€ 65,-

