HVEM ER NANOS?

SPONSORTILBUD
Fagutvalget NANOS

NANOS er fagutvalget (også kalt
linjeforening) for alle som studerer
nanoteknologi eller nanovitenskap
ved Universitetet i Bergen.
Studentforeningens oppgaver er å
legge til rette for et godt sosialt og
faglig miljø, samt opprette og
opprettholde kontakt med relevant
næringsliv.

Thorstein Matre Hanssen
Sponsoransvarlig

Innhold
Dette dokumentet er en liste over hva NANOS kan tilby bedrifter som ønsker å sponse
nanostudentene sitt fagutvalg. Her er en «meny» med kort oversikt over hva vi kan tilby bedriften
samt pris, i tillegg har vi en beskrivelse av hvert punkt i «menyen». Nederst i dokumentet ligger en
link til aktuelle bedrifter som er verdt å kontakte angående sponsoravtaler.

«Meny»
#
1
2
3
4
5
6

Tilbud/ytelse
Pub-lecture
Casestudy/konkurranse
Bedriftspresentasjon
Bedriftsomvisning
Sponse sosialarrangement
Logo på produkt

Pris
2000,2000,- + premie
7500,- (250,-/pers)
7500,Varierer fra arrangement til arrangement
1000 – 2000,- (Se egen oversikt)

Beskrivelse
1 – Pub-lecture
Pris: 2000,Bedriften kan dersom den ønsker det være representert på diverse arrangementer som NANOS
avholder. Dette vil være på en egen «sponsorslide» på presentasjoner, banner, roll-up plakat eller
logoen på flyers på arrangementer. Bedriften bestemmer i hovedsak selv hva de ønsker.

2 – Casestudy/konkurranse
Pris: 2000,- + en premie til vinneren
Her kan bedriften få en unik mulighet til å vise hva de driver med ved å gi studentene en utfordring
eller oppgave som de må løse, hvor de kan få muligheten til å vinne en premie som bedriften stiller
med.

3 – Bedriftspresentasjon
Pris: 7500,Vi gir bedriften mulighet til å holde en presentasjon om seg selv for nanostudentene. NANOS
inviterer alle nanostudentene og eventuelt studenter fra andre linjer dersom det er aktuelt.
Basert på tidligere erfaringer forventes det ca. 30 personer som møter opp.

4 – Bedriftsomvisning
Pris: 7500,- eller (250,- per pers)
Vi gir bedriften mulighet til å gi en omvisning av sin virksomhet. Antall plasser på omvisningen
bestemmer bedriften selv.
NB! Basert på tidligere erfaringer på arrangementene forventer vi 30 personer på hvert arrangement.

5 – Sponse sosialarrangement
Her varierer det fra arrangement til arrangement, noen eksempler på arrangementer kan være:
•
•

Julebord 12 400,- pris bedrift 12 000
Hyttetur 20 900,- pris bedrift 12 000

(Kan utvide til andre arrangementer senere)

6 – Logo på produkt
NANOS har noen produkter som nanostudentene kan kjøpe. Her har bedriften muligheten til å
promotere seg selv, og vise at de støtter nanostudentene ved å fa en logo på et av disse produktene.
vi laget en liste over hvilke produkter som kan være aktuelle for en bedrift å betale for å få sin logo
på.
Ta kontakt for nærmere info om plassering og størrelse.
Produkt
Gensere
Thermokopp

Pris
2000,1000,-

NANOS støttespiller
Pris: 10 000
•
•

Logo på hjemmesiden
(Reklameplass/logo i brosjyren)

Har du andre ideer eller forslag?
Er din bedrift interessert i å støtte oss? Har dere kommentarer til våre sponsortilbud og avtaler, eller
har dere kanskje forslag til hva vi kan legge til /gjøre bedre?
Ta kontakt med oss!

Epost: nanos.uib@gmail.com
Tlf.: +47 906 27 366

