Adverteren
Nyenrode Alumni VCV

Achtergrond

De Nyenrode Alumni VCV (NA VCV) is de alumni vereniging voor alle alumni van de Nyenrode
Business Universiteit. De vereniging telt ruim 6.000 leden; een koopkrachtige groep, met een
relatief hoog inkomen. Een ruime meerderheid van de leden behoort tot welstandsklasse A.

In het najaar van 1958 werd het eerste Alumni Magazine uitgegeven met als doel “de aandacht voor
de Voortgezette Compagnie van Verre te activeren en dat alumni zich meer dan ooit bewust zijn en
worden van de grote en unieke kans die zij hebben om een hecht groep te vormen ‘Waar ook ter
Wereld’”.

Waar ook ter Wereld | Najaar 1958 | Jaargang 1, Nr. 1

Al meer dan 55 jaar communiceert de alumni vereniging op interactieve wijze met haar leden en de
alumni die geen betalend lid zijn van de vereniging. Tegenwoordig gebeurt dit naast het Alumni
Magazine door middel van een digitale nieuwsbrief en een eigen website; www.nyenrodealumni.nl.
Tevens organiseren de meer dan 200 vrijwilligers en het Alumni Office vele events wereldwijd waar
alumni en studenten elkaar ontmoeten en netwerken.
De digitale nieuwsbrief is in 2012 geïntroduceerd en verschijnt 8 maal per jaar. In 2014 werd het
Alumni Magazine volledig gerestyled en kreeg het magazine ook een nieuwe naam; “Van Verre” .

Van Verre | Voorjaar 2014 | Jaargang 56, Nr. 267
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Doelgroep

Meer dan 15.000 alumni hebben gestudeerd aan de Nyenrode Business Universiteit. Ruim 6.000
alumni zijn actief lid van de alumni vereniging. Dit is een koopkrachtige doelgroep; met een relatief
hoog inkomen.
Veel Nyenrodianen vervullen een topfunctie in het bedrijfsleven of ze leiden hun eigen succesvolle
onderneming. Nyenrodianen zijn decision makers en opinion leaders bij uitstek!
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De 1.500 volgers van @nyenrodealumni volgen ook:
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5.

@MinPres (44%)
@fritswester (33%)
@NUnl (32%)
@JCdeJager (30%)
@NeelieKroesEU (28%)
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Studie jaren
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Onze alumni zijn voornamelijk actief in de onderstaande branches.
(Bron: Linkedin)
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Van de Nyenrode alumni zijn de meesten actief in onderstaande functies.
(Bron: Linkedin)
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De Nyenrode alumni zijn meest actief op onderstaande carrière niveaus
(Bron: Linkedin)
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Adverteerdersmogelijkheden

Nyenrodianen vormen voor adverteerders een aantrekkelijke doelgroep. Er zijn diverse
mogelijkheden voor een potentiele adverteerder om in de media contact te leggen met Nyenrodealumni en zo tevens toegang te krijgen tot het Nyenrode alumni netwerk. Door een langdurige
verbinding aan te gaan met de NA VCV kan de adverteerder een gedegen relatie opbouwen met de
leden en veel goodwill kweken.

Website
De website, www.nyenrodealumni.nl, is een belangrijke schakel in de communicatie mix van de NA
VCV. De database die op de website is te raadplegen bevat de privé- en werkgegevens van alle
Nyenrode Alumni. Naast deze database worden ook de agenda, het nieuwsoverzicht en de vacature
pagina veel bezocht.
Unieke bezoekers: 3.500 (mei 2017)
Taal: Nederlands / Engels
Verspreiding: Openbaar toegankelijk

Nieuwsbrief
De digitale nieuwsbrief richt zich voornamelijk op actualiteiten en nieuws. Met mogelijkheden om
door te klikken en bewegende beelden en geluid in te zetten. De alumni staan ook in de nieuwsbrief
centraal. Ongeacht de studierichting is de nieuwsbrief, net als het magazine een verbindende factor
voor Nyenrode Alumni.
Verschijnt: 8x per jaar (2x per jaar naar alle alumni, 6x naar leden alumni vereniging)
Taal: Nederlands / Engels
Opening Rate: 47,1% (gemiddeld 2015 over alle nieuwsbrieven)

Magazine Van Verre
Van Verre is het verenigingsblad van Nyenrode-alumni ‘waar ook ter wereld’. Het magazine is meer
beschouwend en verdiepend dan de nieuwsbrief. De alumni staan centraal. Het gaat om het delen
van ervaringen, ontwikkelingen en opinies. De verhalen die wat meer tijd en ruimte vragen komen
volledig tot hun recht in het magazine.
Verschijnt: 3x per jaar
Taal: Nederlands (Engels digitaal)
Oplage: 6.000
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Advertentie mogelijkheden Magazine

Spread 2 pagina’s

Code: VCV101VV
B x H: 450mm x 297mm
Prijs: € 3.000,--

Advertentie formaten
Code: VCV102VV
B x H: 225mm x 297mm
Prijs: € 1.750,-Advertorial: € 2.250,-- (VCV112VV)

BACK COVER
Code: VCV103VV
B x H: 225mm x 297mm
Prijs: € 2.000,--

Code: VCV104VV
B x H: 225mm x 148mm
Prijs: € 750,--

Code: VCV105VV
B x H: 89mm x 120mm
Prijs: € 500,--

Code: VCV106VV
B x H: 62mm x 85mm
Prijs: € 300,--
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Banner

Advertentie mogelijkheden website

De website van de NA VCV biedt de mogelijkheid tot het plaatsen van een banner. Deze worden
weergegeven in een carrousel.

Code: VCV101WS
B x H: 320pixels x 140pixels
Prijs: € 250,-- per maand of €1 per click van unieke bezoeker

Vacature plaatsing
Voor VCV-Leden is het mogelijk om kosteloos vacatures te plaatsen op de website van de alumni
vereniging. Voor niet VCV-leden is het tegen betaling mogelijk om een vacature te plaatsen op de
website en zo onder de aandacht te brengen binnen het netwerk van Nyenrodianen.
Prijs: € 250,-- per vacature
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Advertentie mogelijkheden nieuwsbrief

8 keer per jaar versturen wij onze nieuwsbrief naar de leden van de NA VCV. Twee mail per jaar
wordt deze nieuwsbrief zelfs naar alle 15.000 alumni van de universiteit Nyenrode verstuurd.
In onze nieuwsbrief bieden wij 2 advertentie mogelijkheden.

1

2
Optie 1:
B X H: 572pixels x 76pixels
Code: VCV101NB
Prijs oplage 6.000: € 750,-Code: VCV102NB
Prijs oplage 15.000: 1.500,--

Optie 2:
B X H: 177pixels x 77pixels
Code: VCV103NB
Prijs oplage 6.000: € 300,-Code: VCV104NB
Prijs oplage 15.000: € 375,--
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Evenementen

De alumni vereniging is een buitengewoon actieve vereniging. Netwerken en ontspanning gaan vaak
hand in hand. De evenementen van de NA VCV zijn uitgegroeid tot echte tradities, dagen die geen
alumnus zou willen missen en altijd vrijhoudt in zijn of haar agenda.
De mogelijkheden tot sponsoring, met als tegenprestatie
publiciteit en goodwill, zijn talrijk. De activiteiten bestaan uit het
Golftoernooi, de Motor- en Cabriodag, de Lustrumdag,
de Nyenrode Rally (georganiseerd in samenwerking met de
studentenvereniging NCV), homecomings, reünies, seminars
en congressen.
Daarnaast zijn er NA VCV Kringbijeenkomsten, waaronder borrels,
bedrijfsbezoeken, lezingen, workshops, sportevenementen en familiebijeenkomsten.
De mogelijkheid tot adverteren en sponsoring op evenementen zijn talrijk. Neem voor meer
informatie contact op met Simone Daniëls, Alumni Office via 0346-291490 of
s.daniels@nyenrodealumni.nl.
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Advertentie pakketten

2-maanden pakket (VCV101AP)

Met dit pakket heeft u de mogelijkheid om gedurende 2 maanden lang in alle media van de NA VCV
te verschijnen. In deze periode verschijnt zowel een nieuwsbrief als het alumni magazine.
-

2 maanden banner website (VCV101WS)
Banner 2 nieuwsbrief 6.000 (VCV102NB)
Advertentie Magazine 266 x 398 (VCV106VV)

€ 2.500,-Magazine jaar pakket (VCV102AP)
Dit pakket geeft u de mogelijkheid om gedurende 1 jaar lang een advertentie te plaatsen in het
alumni magazine ‘Van Verre’.
-

Advertentie Magazine 266 x 398 (VCV106VV) 4x

€ 6.000,-Digitaal jaar pakket (VCV103AP)
Via de nieuwsbrief en de website heeft u de gecombineerde mogelijkheid om zoveel mogelijk
Nyenrode alumni digitaal te bereiken.
-

12 maanden banner plaatsing website (VCV101WS)
6x banner nieuwsbrief 6.000 (VCV103NB)
2x banner nieuwsbrief 15.000 (VCV104NB)

€ 7.500,--

Uiteraard bieden wij u ook de mogelijkheid tot het samenstellen van een advertentie pakket op
maat. Neemt u hiervoor contact op met Simone Daniëls via s.daniels@nyenrodealumni.nl of 0346291490.
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