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Archaeopteryx is een
veterinaire studievereniging
die zich specifiek focust op
vogels en bijzondere
diersoorten. Al meer dan 30
jaar organiseren onze
werkgroepen en commissies
lezingen, excursies en nog
veel meer andere activiteiten
die gerelateerd zijn aan deze
bijzondere dieren.  

Wie zijn wij? 

Het doel van Archaeopteryx
is het voorlichten van
diergeneeskunde
studenten, dierenartsen,
paraveterinairen,
hobbyisten en andere
dierenliefhebbers over
vogels en bijzondere
diersoorten. Op deze wijze
wil de vereniging bijdragen
aan het optimaliseren van
contacten en samenwerking
tussen diergeneeskundigen
en liefhebbers/houders van
deze diersoorten. 



Al onze leden ontvangen onze nieuwsbrief via de mail
Al onze leden ontvangen de AV (uitgeprint of digitaal)

Instagram: 820 volgers
Facebook: 1550 volgers
LinkedIn: 120 volgers

Archaeopteryx telt meer dan 1100 leden. Dit zijn niet alleen maar
diergeneeskunde studenten, maar ook dierenartsen,
paraveterinairen, hobbyisten en studenten van andere studies.
Uw financiële steun biedt ons de mogelijkheid diverse
activiteiten te organiseren en/of het publiceren van ons
verenigingsblad: de Archaeopteryx Veterinaris. Als
tegenprestatie bieden wij verschillende mogelijkheden om uw
bedrijf te adverteren binnen onze vereniging. Hiermee heeft u
een groot bereik in de veterinaire wereld. 

Ons bereik: 1300 leden

Daarnaast maken wij ook gebruik van social media:

Wij bieden verschillende mogelijkheden aan om Archaeopteryx
te sponsoren., welke zijn uitgewerkt in de brochure. Wij zijn
altijd bereid met u te kijken wat de beste opties zijn voor uw
bedrijf. Het is ook mogelijk om losse evenementen of
activiteiten te sponsoren. 

Sponsoren van Archaeopteryx
Voordelen

Bereik



De Archaeopetryx veterinaris of
"AV" wordt vijf keer per jaar
uitgebracht. Het is een semi-
wetenschappelijk blad waar
veterinaire relevante artikelen in
worden gepubliceerd. Één keer
per jaar wordt de AV volledig in
het Engels gepubliceerd. De
artikelen worden geschreven
door leden van onze vijf
werkgroepen.  Al onze leden
ontvangen de AV per post of (op
aanvraag) digitaal. Het formaat is
A5. Het is mogelijk voor uw
producten en uw bedrijf
publiciteit te maken via de AV.

 
 
 

Archaeopteryx Veterinaris

Advertentie *
Logo
Halve pagina
Hele pagina
2 aansluitende pagina's
2 aansluitende pagina's centrum
1x advertentie achterkant (cover)

 

€50
€125
€200
€300
€350
€400

*Advertenties zijn vrijgesteld van BTW. 

Al onze leden ontvangen de AV.
Onze AV wordt gelezen door
diergeneeskunde studenten,
dierenartsen, paraveterinairen
en hobbyisten.
Het voordeel van adverteren in
de AV is dat veel leden de
uitgaven bewaren om ze later
nog eens in te zien. 

Waarom adverteren in de AV? 

 



Advertentie op onze
website

 
 
 

Sponsorpakketten

Stand op onze
infomarkt

Logo op de posters van
onze activiteiten

Banner, flyer of poster
bij onze activiteiten

Poster in onze
verenigingskamer

Logo in onze
nieuwsbrief

Logo op onze
verenigingskleding

Volledig BLE sponsor
pakket

Volledig symposium
pakket

Optie A Optie B Optie C Optie D

5x advertentie in ons
tijdschrift (hele pagina)

Advertentie op onze
social media

 

3000.- 2500,- 1500,- 1250,-



Infomarktsponsor
De infomarkt

Symposium

Stand op de infomarkt
Logo op de infomarkt T-shirts
Logo op de posters die in alle diergeneeskunde gebouwen
hangen en op social media gedeeld wordt

De infomarkt vindt jaarlijks in oktober plaats in de kantine en de
hal van het Androclus gebouw. Op de infomarkt staan
verschillende bedrijven en verenigingen. De infomarkt wordt
voornamelijk bezocht door diergeneeskunde studenten. 
Opties:

Prijs: 250,- 
.

Logo op het scherm
Banner bij het symposium
Stand op het symposium
Flyer in de goodiebag
Advertentie in het symposium boekje
Logo op het symposium boekje

Het symposium van Archaeopteryx vindt plaats in één van de
laatste twee weken van april. Het symposium wordt elk jaar
georganiseerd door een commissie van vrijwilligers. Middels vijf
lezingen op academisch niveau, komen de vijf werkgroepen aan
bod die Archaeopteryx vertegenwoordigt. De diversiteit binnen
het symposium maakt het een erg geliefd evenement onder onze
leden en externen en trekt maar liefst tussen de 125 en 200
deelnemers per jaar. 

Prijs: 400,-
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