JAARSPONSOR STUDENTEN BOUWEN MET STAAL

Bouwen met Staal kent alle WO-, HBO- en MBO-opleidingen waar Bouwkunde, Civiele Techniek en Built
Environment wordt gegeven en heeft bovendien goede contacten met meer dan honderd docenten in het
hele land. Bouwen met Staal kan uw bedrijf de weg helpen vinden binnen de opleidingen en vakgroepen
naar de meest geschikte stagiair of afstudeerder.

Bouwen met Staal
Mic Barendsz
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
tel +31 (0)88 353 1212

In samenwerking met Bouwen met Staal kunt u gedurende een heel jaar deze doelgroep studenten
Bouwkunde, Civiele Techniek en Built Environment rechtstreeks en doeltreffend bereiken.

info@bouwenmetstaal.nl
bouwenmetstaal.nl

BOUWEN MET STAAL & STUDENTEN
Bouwen met Staal stimuleert het gebruik van staal in de bouw en is een onafhankelijke kennisorganisatie, die alle partijen
in de bouw ondersteunt bij het toepassen van staal. Bouwen met Staal initieert onderzoek voor de kwaliteitsverbetering
van stalen bouwproducten en ontwerp- en bouwprocessen met staal en werkt mee aan de totstandkoming van
regelgeving voor staaltoepassingen. Daarnaast verzorgt Bouwen met Staal de promotie, voorlichting en educatie voor
een breder én beter gebruik van staal.

SALESOFFICE
Advercom bv
Erik de Jong
Slachthuisstraat 1A
2033 HA haarlem
tel +31 (0)23 737 07 96

Een hoofddoelstelling van Bouwen met Staal is om alle WO/HBO studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Built
Environment kennis te laten maken met staal als bouwmateriaal. Van oudsher is de band tussen Bouwen met Staal
en het onderwijs sterk. In het bestuur zitten altijd vertegenwoordigers van het onderwijs, docenten en hoogleraren
Bouwkunde en Civiele Techniek. Daarnaast sponsort Bouwen met Staal al vele jaren een tiental studieverenigingen en
houdt (gast)colleges op universiteiten en hogescholen.
UNIVERSITEITEN
Wij hebben uitstekende contacten met zowel de
studieverenigingen op de Technische Universiteiten
als ook met hoogleraren en docenten, en zijn vaak
via een vakgroep nauw betrokken bij een bepaalde
studievereniging van de universiteit. Onze promotionele
activiteiten zijn dan ook vaak op deze doelgroepen gericht.
Doordat Bouwen met Staal veel studieverenigingen
sponsort en veel (gast)colleges verzorgen op diverse
universiteiten, kunnen wij deze contacten waarborgen en
onderhouden.
UNI

locatie

HOGESCHOLEN
Op hogescholen zijn er geen of weinig studieverenigingen.
Daarom leggen wij de focus op docenten. Bij de Hoger
Onderwijs Groep ‘Bouw & Ruimte’ zijn alle opleidingen
Bouwkunde, Civiele Techniek, Ruimtelijke Ordening,
Bouwtechnische Bedrijfskunde en Built Environment van
alle hogescholen in Nederland aangesloten. In totaal gaat
het om 27 opleidingen aan 15 hogescholen. Bouwen met
Staal richt zich op de hogescholen met de opleidingen
Bouwkunde, Civiele Techniek en Built Environment.

opleiding

studievereniging

hogeschool

locatie

TUD Delft

Bouwkunde

Stylos

Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch

TUD Delft

Bouwkunde

BouT

Avans Hogeschool Tilburg

Tilburg

TUD Delft

Bouwkunde

BOSS

Christelijke Hogeschool Windesheim

Zwolle

TUD Delft

Civiele Techniek Practische Studie

Haagse Hogeschool

‘s-Gravenhage

TUD Delft

Civiele Techniek U-BASE

Hanze Hogeschool Groningen

Groningen

TUE

Eindhoven Bouwkunde

Cheops

Hogeschool Inholland

Haarlem en Alkmaar

TUE

Eindhoven Bouwkunde

KOers

Hogeschool Rotterdam

Rotterdam

TUE

Eindhoven Bouwkunde

SUPport

Hogeschool Utrecht

Utrecht

TUE

Eindhoven Bouwkunde

AnArchi

Hogeschool van Amsterdam

Amsterdam

UT

Enschede

Civiele Techniek ConcepT

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Arnhem
Hogeschool Zeeland

Vlissingen

Hogeschool Zuyd

Heerlen

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Leeuwarden

Saxion Hogeschool

Enschede
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JAARSPONSOR STUDENTEN
In het Jaarsponsor Studenten pakket zijn diverse mogelijkheden opgenomen waarmee u gedurende een heel jaar de
studenten doeltreffend kunt bereiken. Hierin zitten bijvoorbeeld een aantal lezingen. Deze lezingen kunnen bestaan uit
een bedrijfspresentatie, gerealiseerde projecten, interne cultuur/beleving en toekomstmogelijkheden voor zowel het
bedrijf als studenten. Studenten vragen zich vandaag de dag af welke stage-/afstudeerplekken men aanbiedt en of er
bijvoorbeeld trainee mogelijkheden zijn. Na de lezing is het mogelijk om persoonlijke en concrete gesprekken te voeren.
Exclusief Jaarsponsor Studenten

€ 5.000

€ 7.900

Persoonlijke bemiddeling tussen u en alle studenten: BmS treedt op voor u op als intermediair

4

4

Branding: wij zullen duizenden WO/HBO/MBO studenten uitnodigen voor de StudentenSTAALdag
en de Nationale Staalbouwdag via gastcolleges, direct email, via studentenverenigingen, reclame
op de TU/HBO/MBO, out of the box advertising, etc. In al deze uitingen gaat uw handelsnaam en
logo als Jaarsponsor Studenten mee.

4

4

Mogelijkheid tot het verzorgen van een gastcollege (iom BmS en TU’s/hogescholen)

4

4

Verzorgen lunchlezing/workshop bij studieverenigingen (iom BmS en studievereniging)

4

4

U wordt Sponsor van de StudentenSTAALdag (mei) ovv Jaarsponsor Studenten
•
Uw naam en logo in alle uitingen voorafgaand aan en op dit event
•
U mag een lezing verzorgen

4

4

Sponsoring van studieverenigingen namens de staalbouwbranche

4

4

BmS kan samen met u een afstudeeropdracht formuleren en samen met u de afstudeerder
begeleiden

4

4

U wordt Sponsor van het studentenprogramma op de Nationale Staalbouwdag (ruim 400 studenten):
•
Logo op de website nationalestaalbouwdag.nl (2.600 bezoekers p/mnd)
•
Logo in het programmaboekje (bij doorgang; uitgereikt aan alle bezoekers)
•
Naamsvermelding met logo als Jaarsponsor Studenten
•
Online bedrijfspresentatie voor studenten
•
Mogelijkheid tot exclusieve gesprekken met studenten
•
Verzorgen lezing tijdens projectbezoek of Studentenseminar

4

4

Stand op het Studentenplein op de Nationale Staalbouwdag
•
Ontmoet uw toekomstige medewerkers persoonlijk in uw stand
•
3x3 meter met open structuur
•
Custom made achterwand naar eigen ontwerp
•
Inclusief stroom en verlichting
•
Bedrijfsnaam aan de zijkant van de stand
•
Bezoek van studenten en andere bezoekers van de Staalbouwdag aan uw stand

4

PROJECT-/BEDRIJFSBEZOEK
Studenten een bezoek aan een constructiebedrijf of bouwproject. Mocht u als Sponsor ook een belanghebbend of uniek
project (waaraan u heeft meegewerkt) weten, dan houden wij ons aanbevolen voor een bezoek met studenten aan
dit bouwproject. Uiteraard behoort een bezoek aan uw bedrijf ook tot de mogelijkheden. Dit bezoek kan bijvoorbeeld
worden gekoppeld aan een gastcollege, de StudentenSTAALdag of de Nationale Staalbouwdag.
Voor dergelijke project-/bedrijfsbezoeken worden extra kosten in rekening gebracht (organisatie, evt bussen, ed).
AANMELDEN
Wilt u een jaar lang Studenten Sponsor worden en reserveren of eerst meer informatie ontvangen, neem dan contact op
met Erik de Jong via erik@bouwenmetstaal.nl of bel naar tel +31 (0)23 737 07 96 of mobiel +31 (0)6-24685225.
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