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Het actuele bereik kunt U altijd opvragen via onze Coördinator Acquisitie
(Externalaffairs@complextilburg.nl). 
De cijfers gebaseerd op September zien er als volgt uit: website bezoeken: 1100,
Instagram bereik: 2796, Facebook: 1398, Linkedin: 400. Verder wordt ons member
mail één keer per twee weken naar alle leden verstuurd. 

Studievereniging Complex is een vereniging voor psychologiestudenten door
psychologiestudenten. Complex organiseert extra-curriculaire activiteiten zowel op
formeel gebied (symposia, excursies, congressen, werkbezoeken, netwerkborrels etc.)
als informeel gebied (cantussen, pub quizzen, city trips, themafeesten etc.). Met
ongeveer 1600 leden is Complex de grootste studievereniging binnen de Tilburg School
of Social and Behavioural Sciences en de grootste vereniging voor een opleiding in
Tilburg.

Samenwerkingen wat betreft activiteiten zullen altijd in overleg gaan aangezien er een
enorme variatie van samenwerking mogelijk is tijdens de activiteiten en aangezien de
activiteiten veel van elkaar verschillen. I.v.m. de variatie van activiteiten, commissies en
bedrijven zullen ook de prijzen altijd in overleg gaan. Voorbeelden van samenwerkingen
bij activiteiten zijn: een fysieke banner plaatsen, een eigen activiteit (intern (bijvoorbeeld
een werkbezoek) of extern(bijvoorbeeld een lezing)), promotie van uw
logo/merchandise/flyers etc. Bij interesse contacteer altijd onze Coördinator Acquisitie 
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*Facebook kale post €100,-
Logo op onze Facebook , jaarlijks €100 of €10 per maand

Instagram kale post €75,-
**Story €25,-

Persoonlijke link (naar uw website) €10,- (dit is eenmalig)
2 weken later een reminder story €15

25 euro korting bij het aanschaffen van facebook en insta post
LinkedIn post €50,- 

Opties voor onze verschillende platforms:

*Wordt standaard met een persoonlijke link geleverd (Naar uw eigen website)
**Ook los verkrijgbaar, wordt standaard geleverd met een algemene link (naar "job
offer" sectie op de Complex website)

Vacature op website €35,- met link naar vacature in de Linktree bio van onze
Instagram
*Vacature van de maand  €25,-
Eenmalig ledenmail benoemd: €75 (met logo tekst en link naar circa 1600
psychologie studenten)
Career portal (Dit is bezit van Tilburg University en alle bedrijven zullen dus door hun
moeten worden goedgekeurd) €30

*Per maand wordt een vacature extra uitgelicht deze zal ook weer boven aan onze
website worden geplaats.
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Advertentie(s) in ons magazine (deze wordt een keer per kwartaal uitgedeeld) of jaarboek
vraag naar de mogelijkheden

Flyers en/of Brochures op de Complex kamer (worden afgegeven aan
geïntereseerde leden) €50
Logo op commissie kleding excl. drukkosten  €350 

Mogelijke commissies: De studiereis commissie, de introductiekamp commissie
city trip commissie of de Introductie week commissie 

Posters ophangen op de universiteit €100 voor kleine, €150 voor grote (incl. print
kosten)
Persoonlijke mail naar alle leden €350
Promotie middels aangeleverde goodies

Vraag naar de mogelijkheden
Partner van Complex (dit wordt o.a. aangegeven op onze website): €75
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Samen met onze coördinator acquisitie kunt u op basis van ons portfolio pakketten
samenstellen. Hoe meer u afneemt hoe groter de mogelijke korting. Hieronder ziet U
voorbeelden van mogelijke pakketten. 

Facebook post
met logo op de facebook banner

Insta Post 
with story and reminder

Linkedin post
Één keer per blok genoemd in de membermail
Uw merchandise en flyers altijd aanwezig op de Complex kamer
Partner plek op de Complex Website
Sponsor van het introkamp, introweek, city trip of studie reis
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PAKKETTEN

BASIC SOCIAL MEDIA PAKKET
€275 I .P .V.  €300 

WORDT EEN HOOFD SPONSOR VAN
COMPLEX:  €1000 I .P .V.  €1150

FB Post
Insta Post
LinkedIn Post
Benoemd op de Complex website


