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Studievereniging Emile is de studievereniging voor de studenten van Pedagogische 

Wetenschappen en van de Academische Pabo in Leiden en helpt deze studenten met het 

leggen van de link tussen de studie en de praktijk.  

In deze brochure vindt u meer informatie over de verschillende promotiemogelijkheden 

die wij bieden.  

 

Website  
www.studievereniging-emile.nl 
Emile beschikt over een actuele website. Via de site kunt u op verschillende manieren uw 

bedrijf promoten, namelijk: 

- Banner + link naar website 

- Banner + link naar website + toelichting van bedrijf  

- Toelichting van bedrijf 

- Vacature  

De website wordt wekelijks gemiddeld door 200 leden geraadpleegd.  

 

Blog ‘Tabula Scripta’   
www.tabulascripta-emile.nl 
Emile heeft een blog waarop op verschillende manieren gepromoot kan worden, 

namelijk: 

- Artikel met daarin uitleg over uw bedrijf 

- Artikel met daarin uitleg over uw bedrijf + link 

 

 
Sociale media 
Voor promotie via sociale media bieden wij verschillende mogelijkheden, namelijk: 

- Facebook 

o De Facebookpagina van Emile heeft ruim 900 likes.  

o https://www.facebook.com/emilestudievereniging 

- Instagram 

o Ook heeft Emile een instagrampagina. Emile heeft op Instagram 

momenteel zo’n 600 volgers. 

o https://www.instagram.com/studievereniging_emile/ 
 

 

Papieren reclamemateriaal 
Emile is gevestigd in de Faculteit Sociale Wetenschappen. Hier heeft zij de beschikking 

over een verenigingshok en twee prikborden die op een centrale plek in het gebouw 

hangen. Mogelijkheden tot promotie zijn: 

- Advertentie/poster in universiteitsgebouw 

- Flyers in het verenigingshok 

- Flyer/goodiebag uitdelen tijdens activiteiten 

 

 

Digitale nieuwsbrief 
De nieuwsbrief wordt één keer per maand verstuurd naar alle leden en de nieuwbrief 

wordt maandelijks door 350 mensen geopend. Mogelijkheid tot promotie is: 

- Advertentie in posterformat in de digitale nieuwsbrief  
- Advertentie in posterformat + link naar website in de nieuwsbrief  
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Als u voor minimaal 200 euro een samenwerking met ons aangaat, bieden wij een gratis 

Instagram story (twv. € 50,-) aan.  

 

 Specificatie Prijs 

Website 

Banner met link op 

website 
Prijs per jaar € 200,- 

Uitleg van instelling 

of bedrijf op 

website + link 

Prijs per jaar 

 

€ 300,- 

 

Vacature op 

website 
Prijs per half jaar € 15,- 

Blog ‘Tabula 
Scripta’  

Artikel met daarin  

uitleg over 

instelling of bedrijf 

Prijs per artikel 

 

€ 100,- 

 

Artikel met daarin  

uitleg over 

instelling of bedrijf 

+ link 

Prijs per artikel 

 

€ 150,- 

 

Sociale media 

Vermelding op 

sociale media: 

Facebook 

Prijs per 100 

woorden met 

eventueel een foto 

€ 100,- 

Vermelding op 

sociale media: 

Instagram post 

Prijs per post (half 

jaar) 
€ 70,- 

Vermelding op 

sociale media: 

Instagram story 

Prijs per story € 50,-  

Papieren 

reclamemateriaal 

Advertentie/poster 

in universiteits-

gebouw 

Prijs per week € 10,- 

Flyers in het 

verenigingshok 
Prijs per 2 weken € 15,- 

Flyers/goodiebag 

uitdelen tijdens 

activiteiten 

Prijs per 50 

goodiebags 
€ 80,- 

Digitale 

nieuwsbrief 

Advertentie in 

posterformat in de 

digitale nieuwsbrief 

Prijs per 

nieuwsbrief 
€ 40,- 

Advertentie in 

posterformat + link 

naar website in de 

nieuwsbrief 

Prijs per 

nieuwsbrief 
€ 60,-  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiczO75kdXPAhWFiRoKHYiBD8gQjRwIBw&url=http://www.jmzpro.nl/31-3-14-saczo-ook-bruikbaar-screeningsinstrument-in-kopp-en-kvo-gezinnen&psig=AFQjCNGf1063DwQGoPDX28Jj2X5RHKkGww&ust=1476357362045909

