
Mogelijkheden tot samenwerking (academisch jaar 2017-2018)

ALGEMEEN

Basic Partnership : vermelden van uw bedrijfslogo op de website pagina "partners" 

(inclusief link naar uw bedrijfswebsite), vermelden van uw bedrijfslogo in

 de AIG publicaties AIG Nieuws en AIG Update
Vermelden van uw bedrijfslogo op home page van AIG website

 (inclusief link naar uw bedrijfswebsite)

Vermelden van uw bedrijfslogo in de nieuwsbrief van AIG Engage 

(jongafgestudeerden)

ACTIVITEITEN

Topactiviteiten AIG, met minstens 250 deelnemers
Vermelding van uw bedrijfslogo in alle communicatie omtrent de activiteit

 (site, Facebook, LinkedIn, flyers, publicaties,  etc.)
Het aanleveren van uw (publicatie)materiaal dat verdeeld kan worden op de activiteit
Het opzetten van uw bedrijfsstand op de activiteit

Een korte presentatie van uw bedrijf of project op de activiteit

Overige Activiteiten AIG
Vermelding van uw bedrijfslogo in alle communicatie omtrent de activiteit

 (site, Facebook, LinkedIn, flyers, publicaties,  etc.)
Het aanleveren van uw (publicatie)materiaal dat verdeeld kan worden op de activiteit

Aanwezigheid van uw bedrijf op de activiteit (met bvb. bedrijfsstand, 

publiciteitsmateriaal,...)

Activiteit georganiseerd door uw bedrijf
Vermelding van uw activiteit op de AIG website (hoofdpagina en activiteitenlijst)

Vermelding van uw activiteit op de AIG website (in activiteitenlijst)

Promotie van uw activiteit in het AIG Nieuws en/of AIG Update en Facebook groep
Promotie van uw activiteit in de AIG Engage nieuwsbrief en Facebook groep

MAILINGS

Het uitvoeren van een mailing aangaande uw bedrijf naar de AIG Engage doelgroep

Het uitvoeren van een mailing aangaande uw bedrijf naar de AIG doelgroep

PUBLICATIES VAN VACATURES

Het vermelden van uw bedrijfsnaam en logo op de AIG vacature pagina, 

met doorlinken naar hun vacaturepagina
Publicatie van een specifieke vacature op de AIG vacature pagina,

 gedurende (maximum) 3 maand
Publicatie van een specifieke vacature in het AIG Nieuws (1/4 A4 pagina)

Publicatie van een specifieke vacature in AIG Update
Publicatie van een  specifieke vacature in Engage digitale nieuwsbrief
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