W.S.V. CERES

De W.S.V. Ceres is de grootste studentenvereniging van Wageningen en telt bijna 800 actieve leden.
Naast dat het in beginsel een gezelligheidsvereniging betreft, worden leden (mede) middels de
vereniging ook uitgedaagd op intellectueel en zakelijk vlak. De leden van de W.S.V. Ceres staan
bekend als gedreven, ruimdenkende en ambitieuze studenten die op de universiteit van Wageningen
veel te maken hebben met kwesties rondom duurzaamheid.

Voor verdere informatie over mogelijke
samenwerkingen, vragen en/of eigen ideeën, kunt u
gerust contact met ons opnemen via onderstaande
contactgegevens.

De Wageningse Studentenvereniging Ceres
Generaal Foulkesweg 1B
6703 BG Wageningen
Financiële Commissie
fico@wsvceres.nl
0317 414 451
www.wsvceres.nl

Website
De website wordt door leden onder andere bezocht voor het
opwaarderen van de betaalpas, bestellen van foto's en reserveren van
ruimtes. Bovendien is het een voor niet-leden een belangrijk platform
dat inzicht verschaft in de actuele informatie over de vereniging. De
sponsormogelijkheid met betrekking tot de website bestaat uit de
verwijzing naar een partnerschap middels de presentie van het logo van
het betreffende bedrijf.

Applicatie
Het centrale communicatieplatform binnen onze vereniging is de W.S.V.
Ceres applicatie. Deze App is uitsluitend toegankelijk voor leden en
hierin worden alle mededelingen vanuit de vereniging aan hen gedaan.
Voor bedrijven is het op verschillende manieren mogelijk om binnen
deze App te adverteren.

Het verenigingsblad de 'Ceres'
De Ceres is een “nieuwsblad" dat ieder collegejaar rond eind oktober,
begin januari, midden maart, midden mei en eind juni wordt uitgebracht.
De oplage is 300 stuks en het blad is voornamelijk bedoeld voor de
huidige leden. Door de beperkte momenten van uitgifte, wordt het blad
over het algemeen aandachtig bestudeerd. Halve pagina's (A5-formaat)
worden beschikbaar gesteld ten behoeve van advertentiedoeleinden.

Sociale media Instagram, LinkedIn
Promotie via onze sociale media kanalen is mogelijk middels een bericht
naar eigen invulling. Ons voornaamste en tevens meest toegankelijke
sociale media platform is onze besloten Instagram pagina met 900+
volgers. Eveneens stellen wij onze LinkedIn pagina beschikbaar voor
meer zakelijke en carrieregerichte advertenties.

Almanak
De Almanak is een zeer gewaardeerd jaarboek dat een geheel
verenigingsjaar omvangrijk in beeld brengt. Deze wordt door alle
huidige leden en net afgestudeerden ontvangen, wat een oplage van
1200 stuks inhoudt. Advertentiemogelijkheden in de Almanak lopen
uiteen van een kleine banner tot gehele pagina,

EVENEMENTEN

Bedrijvenmarkt
Ons belangrijkste jaarlijkse evenement is de bedrijvenmarkt. Deze
markt vindt plaats op onze sociëteit en biedt de
perfecte gelegenheid voor bedrijven om met univesitair opgeleide
studenten in contact te komen. De bedrijvenmarkt beperkt zich dan
ook niet alleen tot leden van Ceres, maar is (kosteloos) toegankelijk
voor alle studenten van de universiteit van Wageningen.

Bedrijven diners en presentaties
Dergelijke evenementen vinden plaats op onze sociëteit en bieden
de uitgelezen kans voor bedrijven en leden om op een informele
manier met elkaar in contact te komen.

Business case
De business case wordt jaarlijks in samenwerking met een bedrijf
georganiseerd. De case zal inhoudelijk niet alleen aansluiten op de
interesse van het bedrijf, maar zal bovendien betrekking hebben
op zaken die aansluiten bij de studierichtingen in Wageningen, Een
toepasselijk voorbeeld is voeding/levensmiddelen i.c.m.
duurzaamheid.

Inhousedagen
Inhousedagen vinden plaats bij de desbetreffende bedrijven. Deze
dagen bieden bedrijven een podium om zichzelf te presenteren en
verschaffen studenten de mogelijkheid tot een kijk binnen het
bedrijf.
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