Sponsorpakker

Fadderukene 2013

Fadderukene ved Høgskolen i Østfold er kanskje årets viktigste arrangement. Dette
er studentenes første møte med skolen. Fadderukene ved Høgskolen i Østfold varer
i to uker hvor den første dagen starter med at de nye studentene møter opp for å
registrere seg ved sitt studie. Etter registrering blir de tildelt en fadder som skal
hjelpe den nye studenten i overgangen til høgskole. Målet med fadderukene er at de
nye studentene skal bli kjent med nærmiljøet, skolen og etablere et grunnleggende
nettverk for å gjøre overgangen til en ny tilværelse enklere. Gjennom fadderukene
vil det derfor arrangeres en rekke aktiviteter som foregår ved begge campus, samt
større aktiviteter utenfor campus.
For å ønske de nye studentene velkommen ønsker vi å arrangere en rekke aktiviteter, alt fra idrettsdag, rebusløp, leker til konserter. For å gjøre dette til en fantastisk og uforglemmelig opplevelse er vi avhengige av penger eller andre tjenester og
vi håper derfor på at du ønsker å være en stolt sponsor av Fadderukene 2013.

Sponsorpakker
For å vise hva vi har å tilby har vi laget en tabell som viser hvilke plattformer som
er tilgjengelig for våre sponsorer. Denne tabellen inneholder tre forskjellige sponsorpakker man kan velge mellom. På neste side er noen av disse plattformene visualisert med hvilken effekt de har.
Bronse
Logo på fadderukenes hjemmeside
Lommeguide m/kart
Internasjonal studentguide
Logo i studiestartbrosjyre
Annonse i fadderhåndbok
Logo på fadder t-skjorte
Logo på fadder infoskjermer
Eksponering på arrangementer

Sølv

Gull

Hovedsponsor
Som hovedsponsor av Fadderukene 2013 er alle
reklameplasser inkludert. Om logo til hovedsponsor er
representert sammen med andre sponsorer, vil hovedsponsor vektlegges ved å ha en større logo. Hvis ønskelig
har hovedsponsor mulighet til å drive egne reklameaktiviteter i sammarbeid med Fadderukene 2013.

Priser

Priser for sponsorpakker er veiledende og fungerer som et
hjelpemiddel for å kunne estimere grad av bidrag. Vi er
selvfølgelig glad for alt vi kan få for å lage en god fadderuke
for våre nye studenter. Til høyre er det derfor satt opp hva
de forskjellige pakkene koster. Dersom det er aktuelt å
bidra på andre måter, se neste side om produktsponsor
eller tjenestesponsor.

30 000,-

Eksponering
Under fadderukene blomstrer byene Halden og
Fredrikstad med nye og gamle studenter. Alle
faddere bruker fadder t-skjorter for enklere å bli
gjenkjent, og blir sett av alle studenter og byens
innbyggere. Under viser vi til hvilken visningseffekt de forskjellige plattformene har.

20 000,-

Logo på infoskjermer

10 000,-

3 skjermer, estimert eksponering for 2000stk

Annonse i fadderhåndbok
200stk, eksponeres for alle faddere

Logo fadderukenes webprofil
Eksponering på fadderukenes hjemmeside

Logo på fadder t-skjorter

200stk, estimert eksponering for 5000stk

Lommeguide m/kart

300stk, estimert eksponering for 300stk

Logo i studiestartbrosjyre
Sendes til 2100 husstander

Internasjonal studentguide

100stk, eksponeres for alle internasjonale studenter

Produktsponsor eller tjenestesponsor
Det er mange måter å støtte Fadderukene 2013 på og ikke alle kan kategoriseres.
Produktsponsorer blir omtalt under premiering og takketaler knyttet opp mot spesiﬁkke aktiviteter hvor produkter eller tjenester relatert benyttes. Denne type avtaler
er veldig spesiﬁkke og må utarbeides mellom begge parter. Ta kontakt med en av
våre sponsoransvarlige for spørsmål eller annen informasjon dersom du lurer på
noe.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med en av våre sponsoransvarlige innen Halden eller Fredrikstad som
vist nedenfor.
Sponsoransvarlig Halden
Henriette Duus Kristiansen
Tlf: 901 94 750
Epost: henriedk@hiof.no

Post
Fadderukene 2013
Att: Sentralt Postmottak
1757 Halden

Sponsoransvarlig Fredrikstad
Mads Andreas Launy
Tlf: 930 19 838
Epost: madslauny@gmail.com

