Sponsorplan
Snellius staat aan de voet van een grote groep interessante studenten en promovendi op het gebied
van geosciences in de richtingen geodesy & remote sensing, natural geophysics en atmospheric
sciences. Om onze werkzaamheden te verbeteren als studievereniging zijn wij op zoek naar
interessante bedrijven die graag meer naamsbekendheid willen in deze groep van studenten. Onze
studenten zijn niet alleen interessant voor stages en afstudeeropdrachten binnen uw bedrijf maar
nemen ook de kennis, over uw bedrijf en werkzaamheden, met zich mee binnen de wereld van
geoscience en gerelateerde industrieën.
In dit document wordt een prijslijst en uitleg weergegeven van de tegenprestaties die Snellius de
sponsor kan bieden. Deze prijzen zullen worden vastgesteld bij het opstellen van het contract. De
contractduur is één jaar en de precieze looptijd zal in het contract vermeld worden.
Aangeboden tegenprestaties
Bedrijfsprofiel op de website
Logo op de website
Link op de website
Promoten stage/afstudeerplekken
Plaatsen werkgelegenheid op de website
Promoten werkgelegenheid
Lunchlezing
Borrel (eenmalig)
Borrel (terugkerend)
Excursie

Sponsorbedrag vanaf
€ 150
€ 150
€ 150
€ 100
€ 100
€ 100
€ 400
€ 50
€ 200
€ 500

In het geval dat er een hogere sponsorbedrag wordt gegeven, kan Snellius de tegenprestatie
uitbreiden. Ook voor andere ideeën over de bijdrage die geleverd kan worden, kunt u gerust contact
opnemen. De contactgegevens zijn:
Acquisitie Snellius
E

Kathelijne Beenen

K.A.Beenen@student.tudelft.nl
snellius@tudelft.nl

T

+31 (0)6 8399 4192

Uitleg tegenprestaties
Bedrijfsprofiel op de website
Op de website www.snelliusdispuut.nl komt onder de tab ‘Sponsors’ een door de sponsor
opgegeven beschrijving van het bedrijf te staan (tot een maximum van 300 woorden).
Logo op de website
Op de website www.snelliusdispuut.nl komt onder de tab ‘Sponsors’ een door de sponsor
aangeleverd logo te staan.
Link op de website
Op de website www.snelliusdispuut.nl komt onder de tab ‘Sponsors’ een door de sponsor bepaalde
link te staan.
Promoten stage/afstudeerplekken
De sponsor kan er via deze optie voor kiezen om de aangeboden stage- of afstudeerplek te laten
promoten op onze website en in de besloten Facebookgroep ‘Snellius’. In deze besloten
Facebookgroep zijn alle huidige studenten alsook sommige alumni en PhD-studenten verzameld.
Plaatsen werkgelegenheid op de website
Wanneer er vacatures zijn binnen het bedrijf kunnen deze geplaats worden op de website
www.snelliusdispuut.nl. Op deze manier heeft het bedrijf veel directer contact met de studenten en
daarmee dus ook toekomstige werknemers. Ook hebben deze studenten veel meer en directer
contact met al afgestudeerde studenten waardoor het nieuws zich snel zal verspreiden.
Promoten werkgelegenheid
Mocht het bovenstaande niet voldoende zijn, dan biedt Snellius nog altijd de mogelijkheid tot het
promoten van de werkgelegenheid. Dit zal gebeuren middels het eenmalig plaatsen van een door de
sponsor aangeleverde vacature in de nieuwsbrief en in de besloten Facebookgroep ‘Snellius’. In deze
besloten Facebookgroep zijn alle huidige studenten alsook sommige alumni en PhD-studenten
verzameld.
Advertentie in de nieuwsbrief
Zoals reeds vermeld brengt Snellius elke maand een nieuwsbrief uit. Nu bieden wij de mogelijk voor
bedrijven om hierin een ‘advertentie’ te plaatsen. Deze ‘advertentie’ kan bestaan uit een
bedrijfsprofiel, logo, reclame of wat het bedrijf denkt dat het interessant maakt voor de student. Dit
is te bepalen door het bedrijf zelf.
Lunchlezing
Met deze sponsormogelijkheid heeft u een optie tot het geven van een lezing. Deze lezing zal op TU
Delft plaats vinden in het tijdsframe 12.45 – 13.30. Tijdens dit uur zijn namelijk alle studenten vrij
van college en hebben daardoor tijd om naar de lunchlezing te komen.
Borrel (eenmalig)
Elke maand organiseren we een borrel waarbij studenten, promovendi en docenten aanwezig zijn.
Wij bieden de mogelijkheid om een borrel in naam van de sponsor te organiseren, waarbij er
uiteraard de mogelijkheid is tot het
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Borrel (terugkerend)
Het is ook mogelijk om de naam van uw bedrijf voor een jaar aan onze borrels te verbinden.
Excursie
Met deze optie heeft u recht op het organiseren van een excursie bij de sponsor en zodoende kunt u
de studenten wellicht een goed beeld geven van de werkzaamheden binnen het bedrijf. Uit ervaring
kan Snellius meedelen dat een excursie het beeld van een bedrijf kan bijstellen. Ook is dit een kans
voor de sponsor om ‘feeling’ te krijgen met de studenten van de master ‘Geoscience & Remote
sensing’ en promovendi van de faculteit.
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