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Een jaar vol activiteiten

STUDENTENVERENIGING
BURGERLIJK INGENIEUR BOUWKUNDE

www.poutrix.be
pr@poutrix.be

Poutrix is de technische studentenvereniging voor de opleiding burgerlijk ingenieur bouwkunde 
aan de Universiteit Gent. Poutrix stelt zich als doel om de kloof tussen theorie en praktijk te 
verkleinen. Daarom gaan wij graag een samenwerking met u aan. In deze brochure vindt u een 
overzicht van onze activiteiten en op welke manier wij met u kunnen samenwerken. Aarzel niet 
om ons te contacteren indien u vragen of opmerkingen heeft.

Sponsorbrochure Poutrix

Op deze avond zijn een 100-tal studenten burgerlijk 
ingenieur bouwkunde uit derde bachelor en eerste 
en tweede master aanwezig. Zij zijn op zoek naar 
een stageplaats of een job. Wij  bieden een exclusieve 
locatie (ICC in Gent) en optimale omstandigheden 
om de studenten in een ontspannen sfeer te 
ontmoeten met het oog op rekrutering. Komend 
academiejaar vindt de Bouwkundebeurs plaats op 
donderdag 10 maart 2022.

Samen met Poutrix kan u uitpakken met bijzondere 
realisaties. U laat de studenten kennismaken 
met uw projecten, mensen achter het bedrijf en 
de bedrijfssfeer, zowel op de werf als op kantoor. 
Zo associëren studenten uw bedrijf aan bepaalde 
ervaringen, wat zowel voor studiebureaus als 
aannemers een grote meerwaarde kan betekenen. 

Bouwkundebeurs

Werf- en bedrijfsbezoeken

Via verschillende media communiceert Poutrix 
met haar studenten. Wij publiceren jaarlijks een 
aantal ledenbladen en voorafgaand aan de beurs 
ook een bedrijvencatalogus. Daarnaast kunnen 
er mails verstuurd worden naar alle studenten 
(bachelor/master) en hebben we onze eigen 
website, Instagram, Linkedin- en Facebookpagina. 
Deze houden we het hele jaar door up-to-date. 

Poutrix organiseert ook op eigen houtje 
activiteiten. Een metselcursus, een barbecue, een 
algemene quiz, maar ook lezingen en bezoeken 
in samenwerking met onze professoren behoren 
tot onze uitgebreide kalender. We proberen de 
studenten steeds te voorzien van een uitgebreid en 
gevarieerd aanbod aan evenementen, waarbij we 
zowel ontspannende als educatieve activiteiten 
aan bod laten komen. 

Communicatie

Eigen events
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Sponsorformules

Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud van onze drie sponsorformules. De individuele onderdelen 
worden toegelicht op de volgende pagina. Elke partnership gaat van start wanneer beide partijen het contract 
ondertekenen. 

Intekenen op de contracten kan tot 30 september 2021, dit om een vlotte start van het academiejaar 
te garanderen. Poutrix biedt u de kans om de studenten op drie verschillende manieren te benaderen, 
afhankelijk van de sponsorformule die u kiest:

     Activatie en persoonlijke benadering         Digitale visibiliteit Fysieke communicatie

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u terecht bij het PR-team van Poutrix via pr@poutrix.be. 

     Aanwezigheid op de Bouwkundebeurs 

     Mogelijkheid tot organiseren van een activiteit  

     Instagram takeover gedurende 1 dag

     Logo op de website (www.poutrix.be) 

     Link en bijhorende tekst op webpagina ‘Vacatures/Stages’

     Communicatie via Facebook

     Mailing naar onze leden 

     Verspreiden promomateriaal bij studenten

     Logo in het ledenblad

     Publicatie testimonial in het ledenblad

     Publicatie in bedrijvencatalogus
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Extra’s:

     Deelname Civil Night

     BKB+ (*)
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Sponsoronderdelen

Alle onderdelen worden kort toegelicht samen met de nodige voorwaarden. Op pagina 2 ziet u welke 
onderdelen deel uitmaken van onze drie formules.

Aanwezigheid op de bouwkundebeurs Communicatie via Facebook en mail

Op de Bouwkundebeurs brengen we de studenten 
en de partners samen onder één dak. De aanwezige 
studenten zitten in hun 3de bachelor en 1e en 2e 
master en zijn op zoek naar een stage of een eerste 
job. Jaarlijks zijn gemiddeld een 100-tal studenten 
aanwezig. De partner krijgt op deze avond een 
stand toegewezen die wordt afgebakend door 
witte panelen. 
(*) Naast deze basisstand bieden we onze Gold en 
Silver sponsors ook de extra optie BKB+ aan. Dit 
houdt in dat uw bedrijf een dubbele stand krijgt 
op de Bouwkundebeurs op een ideale locatie in de 
zaal én dat we zorgen voor extra visibiliteit tijdens 
de beurs.

Poutrix kan een bericht verspreiden in uw naam 
onder haar ledenbestand, zowel via mail als via 
haar facebookpagina. Hierbij dient de partner zelf 
de content aan te leveren.

Activiteit met de partner

Poutrix heeft als doel om de studenten burgerlijk 
ingenieur bouwkunde te laten kennismaken 
met de praktijk. Hiertoe organiseert Poutrix in 
samenwerking met de Gold partners werf- en 
bedrijfsbezoeken, maar ook lezingen en informele 
kennismakingen zoals diners. Alle kosten voor 
deze activiteiten (o.a. transport) worden gedragen 
door de partner. Poutrix van haar kant promoot 
deze activiteit bij de studenten via de sociale 
media en in de lessen. Verder verzorgen wij ook 
de inschrijvingen via de site. Tot slot verschijnt 
er over deze activiteit achteraf een artikel in ons 
ledenblad, alsook enkele foto’s op onze sociale 
media.
Om de opkomst hoog te houden en rekening te 
houden met de agenda van de studenten, is het 
aantal activiteiten per academiejaar, en dus ook 
het aantal Gold sponsors, beperkt. Poutrix behoudt 
zich het recht een Gold partnership te weigeren 
wegens een te drukke agenda. We raden daarom 
aan om bij het afsluiten van dit partnership reeds 
het gewenste type activiteit door te geven indien 
deze al bekend is. 

Logo op de website en vacature
Poutrix kan uw logo op de website publiceren. Dit 
logo verschijnt op elke webpagina. Het logo heeft 
een link naar de website van de partner. Poutrix 
publiceert op haar webpagina ‘Vacatures/Stages’ 
een vast aantal vacatures, afhankelijk van de 
sponsorformule. Gedurende het jaar kan u deze 
wijzigen.

Promomateriaal
Indien u flyers, gadgets of andere goodies wil 
verspreiden, kan Poutrix deze onder de studenten 
bezorgen. Ook voor de jaarlijkse quiz zoekt Poutrix 
steevast naar leuke prijzen. Noodzakelijke kosten 
worden gedragen door de partner (bvb. printen van 
folders, affiches, transportkosten, verzendkosten).

Ledenblad
Doorheen het academiejaar publiceert Poutrix 
een aantal ledenbladen. Hierin staat een 
overzichtspagina waarop Poutrix de logo’s van de 
partner publiceert. Naast onze eigen content, is er 
ook plaats voor testimonials. In een testimonial 
komt een jonge ingenieur, actief bij de partner, aan 
het woord om zijn ervaringen met de studenten 
te delen. Hiertoe voorzien wij 2 A5 pagina’s. 
Deze bijdrages door de partner worden op een 
willekeurige plaats in het ledenblad geplaatst.

Bedrijvencatalogus
Net voor de Bouwkundebeurs publiceert Poutrix 
een bedrijvencatalogus. Hierin kan elke partner 
zich voorstellen aan de hand van twee A4 pagina’s 
met vaste lay-out. Op deze manier krijgt de student 
een overzicht van mogelijke werkgevers.
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Op de Civil Night worden de studenten van derde 
bachelor en eerste master uitgenodigd voor een 
infomoment over de zomerstage. Ze krijgen de 
kans om in een informele setting met hapjes 
en drankjes kennis te maken met een tiental 
bedrijven. Poutrix behoudt zich het recht een 
inschrijving te weigeren voor deze avond, om zo de 
studenten een gevarieerd scala aan stageplaatsen 
aan te bieden. Inschrijven voor de Civil Night is 
enkel mogelijk voor Silver en Gold partners.

Civil Night


