Voorwoord
Amsterdamse Studentenvereniging Gay is opgericht in februari 2010. Na een vliegende start is de vereniging gegroeid en
telt nu maar liefst 300 leden. Wij zijn uniek in Amsterdam; de enige Amsterdamse vereniging die zich op LHBTQ+-studenten
richt.
Met vele actieve leden vullen wij elk jaar 19 commissies die met veel liefde en enthousiasme vele leuke activiteiten
organiseren gedurende het hele jaar. Dit vertaalt zich in het organiseren van onze wekelijkse borrel, reizen naar Europese
steden, een gala, de tweemaandelijkse nieuwsbrief “the Gaily News”, kroegentochten en andere leuke activiteiten. Daarnaast
is de vereniging op haar hoogtepunt tijdens de Amsterdam Pride met een groot feest, een symposium en onze jaarlijkse
boot tijdens de canal parade!
Dit jaar bestaat A.S.V.Gay 10 jaar, wat bekent dat we ons 2e lustrum vieren. Dit jaar zal A.S.V.Gay dus extra veel
sponsormogelijkheden aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan een advertentie in de almanak of samenwerking tijdens onze
festiviteiten rondom ons lustrum.
Wij bieden u vele mogelijkheden om de LHBTQ+-studenten binnen Amsterdam te bereiken. Wij doen dit door middel van de
onderstaande pakketten waarmee financiële voordelen zijn te behalen voor u. Wij willen graag uw bedrijf of organisatie
integraal betrekken bij A.S.V.Gay waardoor wij een duurzame relatie kunnen aangaan. Middels evaluaties kan deze
samenwerking worden bijgestuurd, zodat deze altijd aan uw behoeftes blijft aansluiten.
Wij maken graag voor u een passend voorstel. Op de achterzijde staan onze kant-en-klare mogelijkheden om uw bedrijf
onder de aandacht te brengen bij A.S.V.Gay. Daarnaast staan hieronder onze pakketten waarmee u financieel voordeel
behaalt. In overleg kunnen onderdelen uit de pakketten worden vervangen met behoud van korting, wij denken graag
met u mee. Ook als u naar andere mogelijkheden zoekt kan dat, alles is bespreekbaar.

Golden Gays

Silver Gays

Bronze Gays

Het grootste pakket! Bereik vele
mensen tijdens de jaarlijkse parade, én
veel LHBTQ+-studenten en leden!

Het middenpakket, een groot bereik binnen
A.S.V.Gay en daarbuiten, met een groot
financieel voordeel voor u.

Ook voor kleinere bedrijven is het mogelijk
om uzelf in de schijnwerpers te zetten bij
A.S.V.Gay met een aantrekkelijk pakket.

Banner Prideboot
Advertentie in app
Advertentie in blad
Advertentie in almanak
Gesponsorde Instapost
3 berichten intern
Partner op website

€1000,€500,€250,€150,€250,€300,€150,-

Advertentie in app
Advertentie in blad
Advertentie in almanak
Gesponsorde Instapost
3 berichten intern
Partner op website

€500,€250,€150,€250,€300,€150,-

Advertentie in blad
Advertentie in almanak
Gesponsorde Instapost
3 berichten intern
Partner op website

€250,€150,€250,€300,€150,-

Subtotaal:
Pakketkorting:
Totaalbedrag:

€2600,-€600,€2000,-

Subtotaal:
Pakketkorting:
Totaalbedrag:

€1350,-€350,€1000,-

Subtotaal:
Pakketkorting:
Totaalbedrag:

€650,-€150,€500,-
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Uw bedrijf onder de aandacht bij A.S.V.Gay
Hieronder staan de kant-en-klare promotiemogelijkheden die wij u binnen A.S.V.Gay aanbieden. Het is mogelijk om enkele
losse onderdelen te kiezen óf gebruik te maken van onze pakketten. Mocht u een aangepast pakket wensen is dat natuurlijk
ook mogelijk. Op deze pakketen kunnen wij u aantrekkelijke kortingen bieden. Neem vooral vrijblijvend contact met ons op,
dan maken wij passend voorstel voor u.¹
1. Banner op boot Canal Parade. €1000,-. ²
Banner van 90 bij 60 cm aan beide zijdes van onze jaarlijkse boot tijdens de Canal Parade.
2. Advertentie in de verenigingsapp. €250,- per jaar.
Onze verenigingsapp wordt intensief gebruikt door de leden, telkens bent u weer in beeld.
Gelinkt aan website naar keuze.
3. Shirtsponsor. €1000,- rug, €500,- schouder.
Uw logo op de commissieshirts die het gehele jaar worden gedragen door >100 commissieleden.
4. Bekers & borden. €500,-. ³
Worden gebruikt tijdens het introductieweekend, andere weekenden en bij gezamenlijke maaltijden.
5. Beachvlag. €250,- per vlag. ³
Uw logo schittert tijdens de borrel en bij buitenspellen van A.S.V.Gay.
6. Advertentie verenigingsblad “the Gaily News”. €50,- per editie of €250,- per jaar.
Ons verenigingsblad “the Gaily News” dat om de maand verschijnt
wordt niet alleen onder de leden, maar ook onder oud-leden en donateurs verspreid.
7. Website asvgay.nl. €150,- per jaar.
Samen met een tekstje en link op onze website én een logo op de homepage.
8. Advertentie in de lustrumalmanak €150,-.
Een blijvende herinnering voor leden en oud-leden, deze wordt vaak nog opengeslagen.
9. Infographics en maandkalenders €25,- per maand, €200,- per jaar.
Tijdens onze borrels altijd onder de aandacht.
10. Gesponsord Instagrambericht. €250,- per bericht.
Bereik veel LHBTQ+-studenten via onze Instagrampagina met een gesponsord bericht.
11. Vrij bericht of vacature in interne Facebookgroep, LinkedIngroep en/of app. €100,- per bericht.
Op zoek naar werknemers? Hier biedt A.S.V.Gay mogelijkheden voor.

In overleg is alles mogelijk!
Ook voor op maat gemaakte mogelijkheden kunt u bij ons terecht. Denk aan bijvoorbeeld gezamenlijke activiteiten, zoals een
informatiebijeenkomst of kroegentocht. Daarnaast is het mogelijk individuele verenigingsactiviteiten zoals het gala of het
symposium te sponsoren. Een vrijblijvende donatie, zowel financieel als in goederen, behoort ook tot de mogelijkheden.
¹ Let op: Het kan mogelijk zijn dat gesponsorde bedragen te declareren zijn bij de Belastingdienst. Raadpleeg uw financieeladviseur.
² Er zijn regels verbonden aan promotie tijdens de AGP. Indien u hier interesse in heeft informeert u dan zo snel mogelijk.
³ Deze prijzen zijn exclusief eventuele productiekosten. Indien kosten worden gemaakt zullen deze worden doorberekend.
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