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Sponsormogelijkheden 
 
Mogelijkheid 1: adverteren in magazine ‘De Civitate’ 
 
De Civitate is het officiële orgaan van de C.S.F.R., een magazine in A4 formaat. Oplage is ruim 950 exemplaren, 
frequentie 5x per jaar en wordt verspreid onder leden en abonnees. Verder ontvangt ook ieder oud-lid (ca. 850 
personen) dit magazine eenmaal per jaar. Elke editie heeft een thema en bevat door leden, of gastschrijvers, 
geschreven artikelen. Daarnaast bevat het ook nieuws over de vereniging en de verschillende disputen. 
Kortom, hét magazine voor christelijke studenten. 
 
Naast de advertentiemogelijkheden in de kolom hieronder bieden wij u de mogelijkheid om een folder of flyer 
(maximaal A4) met De Civitate mee te sturen. Deze wordt bij het magazine ingeseald. Voor het aanleveren of 
vragen over deze speciale optie kunt u contact met ons opnemen. 
 
Tarieven van advertenties in ‘De Civitate’, formaat A4: 

Aantal nummers Kwart pagina Halve pagina Hele pagina Binnenkant kaft Insealen folder 

1 100 150 200 250 250 

2 160 240 320 400 350 

3 210 315 420 525 450 

4 250 375 500 625 550 

5 280 420 560 700 n.v.t. 

 
Mogelijkheid 2: een banner in de nieuwsbrief 
 
1x per maand stuurt de abactis onze leden een nieuwsbrief met informatie, nieuws en activiteiten van de 
C.S.F.R. Het is mogelijk om een banner/advertentie in de nieuwsbrief te zetten. Het tarief hiervoor is € 75 per 
keer. De nieuwsbrief heeft 900 abonnees.  
 
Mogelijkheid 3: een banner op de website 
 
Ook is het mogelijk om op de landelijke website van de C.S.F.R. te adverteren. Het plaatsen van een banner is 
de ideale manier om altijd zichtbaar te zijn voor uw doelgroep! Op de website is informatie over de C.S.F.R., 
haar bestuur, nieuws en bijzonderheden en een jaaragenda voor de leden te vinden. Maandelijks hebben wij 
16.000 tot 20.000 paginaviews. De banner heeft een afmeting 190 pixels b*h.  
 
Tarieven voor een banner op de website, maximaal 190x190 pixels: 

1 maand 2 maanden 6 maanden 1 jaar 

100 150 250 350 
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Mogelijkheid 4: Persoonlijke mailing 
 
Om uw doelgroep doeltreffend en gericht te bereiken, kunt u een persoonlijke mailing sturen naar onze 
abonnees, dit kan zowel per post als per e-mail. Vooral als u een actie heeft is dit de ideale manier! Ruim 800 
studenten krijgen uw brief op de mat of uw e-mail in de mailbox. U kunt de brief digitaal aanleveren, deze zal 
dan door de abactis van de C.S.F.R. verstuurd worden. De tarieven voor het versturen van geadresseerde 
brieven worden in onderling overleg vastgesteld. De tarieven voor het versturen van een e-mail vindt u 
hieronder. 
 
Tarieven voor een mailing (e-mail): 

1 mailing 2 mailings 3 mailings 4 mailings 

300 400 500 600 

 
 
Mogelijkheid 5: conferenties 
 
Ieder jaar worden er in juli en december conferenties georganiseerd, de zogenoemde paas-, zomer- en 
winterconferenties. Deze duren respectievelijk vijf en vier dagen en worden door gemiddeld 250 leden 
bezocht. De activiteiten bestaan o.a. uit vergaderingen, lezingen, workshops en maaltijden. 
 
U heeft de volgende mogelijkheden om uw bedrijf tijdens een conferentie te promoten: 

 Een advertentie van uw organisatie in de conferentiebundel 

 Verspreiden van promotiemateriaal via een stand op de conferentie of door het uit te delen 

 Het ophangen van een spandoek tijdens de conferentie 

 Het neerleggen van placemats tijdens een maaltijd 
 
Tarieven van de diverse sponsormogelijkheden op een conferentie: 

Advertentie conferentie-gids (A5) Promotiemateriaal Promotiefilmpje  Stand Placemats 

100 125 200 300 0,75/placemat 

 
 
Overige mogelijkheden 
 
We zijn altijd bereid om mee te denken over alternatieven voor bovengenoemde opties om uw organisatie 
onder de aandacht van onze leden te brengen. Suggesties van uw zijde zijn van harte welkom! De tarieven voor 
deze mogelijkheden zullen in overleg worden vastgesteld. 
 
 
 


