PKARUS
PKarus is een vereniging door en voor studenten burgerlijk ingenieur
werktuigkunde-elektrotechniek aan de Universiteit van Gent.
Het doel van onze vereniging is om de jonge ingenieurs, naast de brede
opleiding aan de universiteit, ‘net iets meer’ mee te geven. De hoofdgedachte achter de oprichting van PKarus ligt in de omzetting van theorie in
praktijk.
Doorheen het academiejaar worden meerdere bedrijfsbezoeken
georganiseerd. We trachten met deze bezoeken de rol van ingenieurs
binnen een bedrijf toe te lichten. In lijn met onze praktijkgerichte visie
organiseren we ook verscheidene cursussen, zoals een lascursus die elk jaar
een groot succes blijkt.
Naast het educatieve gedeelte van de werking organiseert PKarus ook
recreatieve activiteiten zoals een uitstap naar JumpSky of een
streekbierenavond. De spaghettiavond is ondertussen uitgegroeid tot een
niet te missen evenement bij ingenieursstudenten. De PKarus reis is ook
steeds in een mum van tijd volzet, vorig jaar stonden Airbus in Toulouse en
Seat in Barcelona op het programma.
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SPONSORSHIP OPPORTUNITIES AND
BENEFITS
Een sponsorformule kiezen bij PKarus is een goede en strategische zet. Onze
leden worden via promotie op posters, flyers en bedrijfsbezoeken gestimuleerd om onze partners/sponsors beter te leren kennen. Daarnaast bezoeken de
meeste studenten wekelijks onze site om zich in te schijven voor activiteiten en
om de agenda te raadplegen.
Verder in deze brochure vindt u een gedetailleerd overzicht van onze vier formules. Basic Sponsor (€400), Standard Sponsor (€700), Preferential
Sponsor (€1000) en Head Sponsor (€1200). Indien u een eigen voorstel heeft
over diensten die wij aan u kunnen aanbieden of verschillende formules wenst te
combineren, neem gerust met ons contact op.

“Meestal worden onze sponsors het eerst gecontacteerd
door onze studenten voor sollicitatiegesprekken.”
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BASIC SPONSOR (€400)
• Logo wordt weergegeven op iedere pagina van onze website (www.pkarus.be)
• Logo wordt weergegeven op onze posters
• Logo wordt weergegeven op groot scherm tijdens onze activiteiten
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STANDARD SPONSOR (€700)
• Logo wordt weergegeven op iedere pagina van onze website (www.pkarus.be)
• Logo wordt weergegeven op onze posters
• Logo wordt weergegeven op groot scherm tijdens onze activiteiten
• Bedrijfsomschrijving en link naar uw website op pkarus.be
• 2 vacatures voor stages/vakantiejobs/jobs plaatsen op onze website
• Mogelijkheid tot het verspreiden van promotiemateriaal onder de studenten
• Tot 2 advertenties per jaar op sociale media
• Tot 2 mails per jaar naar de werktuigkunde-elektrotechiek studenten
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PREFERENTIAL SPONSOR (€1000)
• Logo wordt weergegeven op iedere pagina van onze website (www.pkarus.be)
• XL Logo wordt weergegeven op onze posters
• XL Logo wordt weergegeven op groot scherm tijdens onze activiteiten
• Bedrijfsomschrijving en link naar uw website op pkarus.be
• Tot 4 vacatures voor stages/vakantiejobs/jobs plaatsen op onze webiste
• Mogelijkheid tot het verspreiden van promotiemateriaal onder de studenten
• Tot 4 advertenties per jaar op sociale media
• Tot 3 mails per jaar naar de werktuigkunde-elektrotechiek studenten
• 10% korting op ons career event ‘EMECS’
• Mogelijkheid tot het organiseren van een bedrijfsbezoek/activiteit om de studenten persoonlijk te benaderen

5

HEAD SPONSOR (€1200)
• Logo wordt weergegeven op iedere pagina van onze website (www.pkarus.be)
• XL Logo wordt weergegeven op onze posters
• XL Logo wordt weergegeven op groot scherm tijdens onze activiteiten
• Bedrijfsomschrijving en link naar uw website op pkarus.be
• Tot 6 vacatures voor stages/vakantiejobs/jobs plaatsen op onze webiste
• Mogelijkheid tot het verspreiden van promotiemateriaal onder de studenten
• Tot 6 advertenties per jaar op sociale media
• Tot 3 mails per jaar naar de werktuigkunde-elektrotechiek studenten
• 20% korting op ons career event ‘EMECS’
• Mogelijkheid tot het organiseren van een bedrijfsbezoek/activiteit om de studenten persoonlijk te benaderen
• Hoofdsponsor1 van een PKarus activiteit (bv. spaghetti avond)
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Uw bedrijf staat vermeld als hoofdsponsor in de omschrijving en heeft mogelijkheid ingenieurs
naar de activiteit te sturen, promotiemateriaal uit te delen en een presentatie te geven.
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SAMENVATTING PKARUS SPONSORFORMULES 2019-2020
BASIC
€400
Logo op website
Logo op posters en flyers
Logo op diavoorstelling activiteit
Bedrijfsomschrijving op website
Vacatures stages/jobs op webiste
Verspreiden van promotiemateriaal
Advertenties op sociale media
Mails naar de studenten
Korting op EMECS
Organiseren bedrijfsbezoek
Hoofdsponsor van PKarus activiteit
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EMECS CAREER EVENT
EMECS, voluit Elektro-Mechanica, Elektrotechniek en Computerwetenschappen
is een vernieuwende jobfair die PKarus samen met CenEka en IEEE organiseert.
Met meer dan 10 jaar ervaring in het organiseren van jobbeurzen combineren
we de beste elementen van traditionele jobbeurzen, technologie conferenties en
klassieke netwerkevenementen. Zo brengen we, op een aangename manier, uw
bedrijf in contact met de beste ingenieursstudenten.
Op het moment van het samenstellen van deze brochure is de praktische informatie met betrekking tot de organisatie van EMECS nog summier. Wel kunnen
we u zeggen dat EMECS doorgaat in maart 2020. Verdere informatie over de
verschillende pakketen en prijzen worden in de loop van het eerste semester
gecommuniceerd.
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Om u een idee te geven van de mogelijkheden tijdens onze jobbeurs, geven
wij u hier de verschillende deelnemersformules van vorige editie (2019) mee.
PREMIUM
• Logo getoond op hoofdpagina
• Bedrijfssectie op de website
• Job- en stage lijst op website
• Toegang tot contact gegevens en cv’s van studenten die uw stand
bezoeken
PREMIUM PLUS
• XL Logo getoond op hoofdpagina
• Bedrijfssectie op de website
• Job- en stage lijst op website
• Toegang tot contact gegevens en cv’s van alle ingeschreven studenten
Normaalgezien gaat het evenement door in de iGent-toren in het Technologiepark te Zwijnaarde. De catering wordt voorzien zodat alle aandacht kan gaan
naar persoonlijke gesprekken met de studenten.
Geïnteresseerd in EMECS, laat het ons weten en wij houden u op de hoogte
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EMECS 2018

CONTACTGEGEVENS
PKarus Gent
Hoveniersberg 24 - 9000 Gent
sponsoring@pkarus.be
Wannes Janssens (Voorzitter) - 0473 21 86 40
BE65 73605552 6096
www.pkarus.be

