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Voorwoord 
Geachte relatie, 
In deze brochure wordt u geïnformeerd over de verschillende sponsormogelijkheden die ESN 
Groningen te bieden heeft. Als dé internationale studentenvoorziening in Groningen hebben 
wij toegang tot een unieke doelgroep. Met meer dan 3500 studenten die per jaar bij ons zijn 
aangesloten en ruim 30 jaar ervaring in het organiseren van activiteiten voor en het 
ondersteunen van internationale studenten in Groningen zijn wij goed op de hoogte van hun 
wensen en behoeften. Wij gaan dan ook graag met u op zoek naar de beste manier om uw 
organisatie, dienst of product bij hen onder de aandacht te brengen.  
 

Bibianne Joosten 
external@esn-groningen.nl 

External Relations coördinator 2020-2021                                                                                                       
ESN Groningen 

- 05-10-2021- 

 

Over ESN  
Erasmus Student Network is één van de grootste studentenorganisaties in Europa. Het 
netwerk is opgericht in 1989 om studentenuitwisseling te ondersteunen en te ontwikkelen. Wij 
zijn verbonden aan meer dan 500 ESN secties in 40 landen.  
 
ESN Groningen is de grootste sectie van Nederland en tevens de op één na grootste sectie 
van Europa. Wij streven ernaar dat alle internationale studenten hier in Groningen de beste 
tijd van hun leven beleven. Dit doen wij door middel van het organiseren van meer dan 150 
sociale, culturele, reis-, sport- en carrière gerelateerde evenementen gedurende het jaar.  
 
ESN Organiseert  twee grote introductieweken voor maar liefst 2000 studenten in september 
en 800 in februari. Daarnaast hebben wij meerdere doorlopende programma’s, zoals het 
Buddy Programma, met het doel dat elke nieuwe student zich gemakkelijk kan aanpassen aan 
het leven in Groningen, en het Intercambio Project, waar studenten talen met elkaar 
uitwisselen in een informele en sociale manier.  
 

Sponsormogelijkheden 
Binnen ESN Groningen zijn er voor uw bedrijf of organisatie verschillende mogelijkheden qua 
sponsoring. Hieronder worden de standaardopties uitgelicht. Mocht u geïnteresseerd zijn in 
sponsoring maar ziet u de passende sponsoractie hier niet tussen staan, dan gaan wij graag 
met u in gesprek om alternatieve mogelijkheden te bespreken. 
  
Goodiebags 
In de ESN Introduction Week krijgt elke deelnemer een goodiebag, met daarin goodies 
(bijvoorbeeld een sleutelhanger of pen) en flyers die organisaties en bedrijven ons aanleveren. 
Zo raken de studenten bekend met relevante organisaties en bedrijven, zowel in Groningen 
als daarbuiten, en de interessante kortingen en deals die zij bieden. 

 
Kosten goodie: eenmalig  februari: €25        september: €50                                          
Kosten flyer: eenmalig  februari: €75           september: €100 
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ESN Introduction Week Programmaboekje 
Tijdens de ESN Introduction Week is het programmaboekje de leidraad voor alle deelnemers 
in hun eerste week in Groningen. Dit boekje wordt verstrekt aan alle deelnemers en 
Introduction Guides en bevat alle belangrijke informatie voor de gehele week.  
Door in het programmaboekje te adverteren bent u in staat een groot deel van de inkomende 
internationale studenten naar uw organisatie of bedrijf toe te trekken. 
 
Kosten hele pagina (A5)  februari: €150                september: €250 
Kosten halve pagina (A6)  februari: €100   september: €175 
 
ESNcard deal Plattegrond 
In de goodiebag van de ESN Introduction Week zit standaard een kaart van Groningen met 
een overzicht van een beperkt aantal ESN card deals. U kunt als bedrijf of organisatie een 
korting of deal aanbieden waarvan onze leden gebruik kunnen maken door het laten zien van 
hun ESN card. Met een plekje op deze plattegrond weten onze internationale studenten u altijd 
te vinden. 

 
Kosten:                                             februari: €125                september: €200 
 
Introduction Guide shirts 
Gedurende de introductieweken in september en februari dragen respectievelijk 250 en 100 
Introduction Guides hun Introduction Guide shirt de gehele week door Groningen. U kunt uw 
bedrijf zichtbaar maken door uw logo te laten bedrukken op de achterzijde, dan wel de 
voorzijde of de linkermouw. Met deze optie kunt u uw bedrijf de hele week zichtbaar in beeld 
brengen.  
 
Kosten:                                             februari: vanaf €3001               september: vanaf €5002 

 
ESN-tas  
De ESN-tas dient als goodiebag, waarin alle deelnemers hun flyers en goodies ontvangen. De 
ESN-tas wordt uitgereikt aan alle deelnemers en Introduction Guides van de introductieweken. 
Voor een beperkt aantal partners bestaat de mogelijkheid om hun logo op de ESN-tas te 
plaatsen. Omdat de meeste deelnemers van de ESN Introduction Week deze tas zien als een 
aandenken aan de geweldige tijd die zij hebben beleefd tijdens hun eerste week in Groningen 
wordt deze vaak nog lang na de ESN Introduction Week gebruikt als boodschappentas of 
sporttas. De ESN-tas wordt twee keer per jaar verstrekt aan alle 2800 deelnemers van de 
introductieweken. 
Kosten:     februari: €5003   september: €10004 

 
ESN Magazine 

                                                           
1 Deze prijzen zijn exclusief bijkomende drukkosten  
2 Deze prijzen zijn exclusief bijkomende drukkosten 
3  In de ESN Introduction Week van februari worden 800 tasjes verstrekt, de kosten voor het plaatsen 

van uw logo bedraagt dan €500. Uw logo wordt dan gedrukt op deze 800 stuks. 
4  In de ESN Introduction Week van september worden 2000 tasjes verstrekt, de kosten voor het 

plaatsen van uw logo bedraagt dan €1000. Uw logo wordt dan gedrukt op deze 2000 stuks. 
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Het ESN Magazine is ons tijdschrift waarin internationale studenten alles over Groningen en 
ESN te weten komen. Verder staan er tips in over de verschillende supermarkten, de 
fietscultuur en leuke weetjes over de Nederlandse taal en cultuur. Het ESN Magazine wordt 
twee keer per jaar uitgegeven, tijdens de introductieweken, met een totale oplage van 3000. 
Het ESN Magazine verschaft de mogelijkheid om uw bedrijf of organisatie bekend te maken 
bij de internationale studenten vanaf het eerste moment dat ze in Groningen aankomen. 
 
Kosten hele pagina (A4):  februari: €150             september: €250 
Kosten halve pagina (A5)   februari: €100   september: €175 
 
Nieuwsbrief 
Iedere week ontvangen 5600 studenten een email met daarin een overzicht van de 
evenementen die ESN Groningen organiseert voor de aankomende week. Wij bieden de optie 
aan partijen om ook hun organisatie of evenementen in deze nieuwsbrief te plaatsen. Per jaar 
worden er ongeveer 45 nieuwsbrieven verstuurd.  
 
Kosten eenmalig: €75                                                                                                           

  
Instagram                                                                                                             
ESN Groningen maakt veel gebruik van sociale media. Ons Instagram account heeft op dit 
moment meer dan 3600 volgers. In samenwerking kan een post of story gemaakt worden die 
met onze volgers gedeeld wordt.  
 
Kosten eenmalig Instagram Story: €75 
 
Facebook 
ESN Groningen promoot haar evenementen vaak via het kanaal Facebook, waardoor veel van 
de leden hierop aanwezig zijn. Het Facebook account wordt gevolgd door bijna 17.000 
mensen. Hierdoor is het een mooie gelegenheid om uw organisatie onder de aandacht te 
brengen.  
 
Kosten eenmalig Facebook story: €75 

 
Slide / Filmpje 
De Movie Night is een standaard onderdeel van onze introductieweken. Tijdens deze Movie 
Nights zal er een film worden afgespeeld in meerdere zalen voor ongeveer 1500 internationals. 
In alle filmzalen zal uw slide of filmpje voorafgaand en/of na afloop van de film worden 
vertoond.  
 
Kosten per slide (15 sec)   februari: €100   september: €150 
Kosten per filmpje (30 sec)  februari: € 200  september: €300 
 
 
* Prijsverschillen komen voort uit verschil in oplage ( september-> 2000, februari -> 
800) 


