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Voorwoord 

Dank u, om interesse te tonen in PERSkring, vereniging der 

communicatiewetenschappers aan de Vrije Universiteit Brussel. In dit 

partnerdossier vindt de verschillende mogelijkheden die wij ter beschikking 

stellen voor samenwerkingen met onze vereniging. Als u zich niet vindt in 

de pakketten die vernoemd worden, is er ook mogelijkheid om andere 

partnerschappen aan te gaan. Ons jaarlijks galabal, jobfair en andere 

evenementen kunnen ook in aanmerking komen tot samenwerking als u dit 

wenst.  Voor meer informatie of andere voorstellen kunt u ons altijd 

bereiken via ons mailadres: persvub@gmail.com 

 

Onze sociale media bereiken elk jaar veel studenten. De Facebookpagina, 

PERSkring VUB, heeft een gemiddeld bereik van 2000 en de Instagram 

pagina, @perskring, telt 700 volgers. Naast onze sociale media hebben we 

ook onze eigen website: www.perskring.com waar onze huidige partners 

met logo en beschrijving te vinden zijn.  

 

Als u kiest om een pakket te nemen dat sociale media posts begrijpt, 

moeten we u melden dat de garantie van de sociale media posts blijft 

gedurende 1 jaar, vanaf dat deze online worden gezet. Elke samenwerking 

is geldig gedurende 1 academiejaar, hierna is er mogelijkheid om de 

samenwerking te vernieuwen. 

 

Voor het aanwerven van een categorie kan de betaling gebeuren via het 

leveren van goederen t.w.v. het bedrag of via overschrijving van het bedrag 

naar onze rekening. Er kan ook gekozen worden om een deeltje te betalen 

in goederen, in overleg met de vereniging. 
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Partnerpakketen 

Pakket 1 (350 euro) 

● Vermelding op website (logo en beschrijving) + logo op poster/banner 

van onze td’s  

 

Pakket 2 (450 euro) 

● Vermelding op website (logo en beschrijving) + logo op poster/banner 

van onze td’s 

● 1 Sociale media post op Instagram of Facebook  

 

Pakket 3 (550 euro) 

● Vermelding op website (logo en beschrijving) + logo op poster/banner 

van onze td’s 

● 2 sociale media posts op Instagram of Facebook  

 

Pakket 4 (650 euro) 

● Vermelding op website (logo en beschrijving) + logo op poster/banner 

van onze td’s 

● 3 sociale media posts op Instagram of Facebook 

 

Pakket 5 (750 euro) 

● Vermelding op website (logo en beschrijving) + logo op poster/banner 

van onze td’s 

● 4 sociale media posts op Instagram of Facebook  
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