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Voor de week

Wilt u de studenten 
voorafgaand aan de 
week al bereiken? Kies 
dan voor een banner op 
onze website of plaats een 
bericht op één van onze 
social media pagina’s. 
Deze worden o.a. 
bezocht door deelnemers, 
vrijwilligers en ouders.

Vanaf het moment 
van inschrijven houden 
wij contact met onze 
studenten via mails. Ook in 
deze mails is het mogelijk 
een banner te plaatsen.

App
Bereik: 1400

Via de officiële HOP-app 
houden we deelnemers 
en vrijwilligers op de 
hoogte van nieuwtjes 
en programmaupdates. 
De mogelijkheden in 
deze app lopen uiteen 
van pushberichten tot 
geïntegreerde berichten. 

Social Media

Bereik via onze Facebook 
en Instagram zowel de 
aankomende studenten 
als actieve ouderejaars 
studenten. Een uitstekende 
manier om aanbiedingen 
onder de aandacht te 
brengen, bijvoorbeeld 
d.m.v. kortingscodes, maar 
ook productplacement is 
een optie.

Logo

Één van de mogelijkheden 
die wij bieden is het plaatsen 
van uw logo op bijvoorbeeld 
de deelnemerstas, toegangs-
bandje, vrijwilligersshirt, of 
consumptiemunten. 

Deelnemerstas
Oplage: 1300
 
Toegangsbandje
Oplage: 1600

Vrijwilligersshirt 
Oplage: 400 

Consumptiemunten
Oplage: 15.000

Flyers of Gadgets

Oplage: 1300
Alle deelnemers     en  mentor- 
en krijgen op de eerste dag 
van de week een HOP-
tas. Hierin kunt u een flyer 
of een gadget toevoegen 
om gegarandeerd alle 
studenten te bereiken.

Interactief & Exclusief

Bent u opzoek naar een interactieve optie?Kies dan voor 
een stand op onze informatiemarkt, waarbij u persoonlijk 
in contact komt met deelnemers en vrijwilligers, of wordt 
een onderdeel van de stadstour waarbij studenten 
uw organisatie bezoeken tijdens de week.  Een 
andere mogelijkheid is een banner op één van onze 
evenmenten. Denk bijvoorbeeld aan een banner op ons 
festivalpodium.

Het is belangrijk te benadrukken dat dit slechts een 
aantal opties zijn. In overleg is vrijwel alles mogelijk. Denk 
hierbij aan het uitdelen van gadgets, het sponsoren van 
ludieke attracties binnen ons programma of het leveren 
van andere goederen of diensten. 

The Hague Orientation Programme (HOPweek) is de offciële 
introductieweek van de Universiteit Leiden in Den Haag. 
Tijdens de HOPweek maken studenten kennis met de stad 
Den Haag, de Universiteit, het studentenleven en mogelijk 
uw organisatie. De introductieweek is voor u de uitgelezen 
mogelijkheid om direct contact te maken met 1000 nieuwe 
studenten en ruim 400 huidige studenten in Den Haag. 
Als partner van de HOPweek bieden wij u de kans om in 
totaal zo’n 1400 studenten kennis te laten maken met uw 
organisatie op een manier die bij u past.

CONTACT
Florentijn Harms
Commissioner Partners
partners@hop.leidenuniv.nl
070-8009980
www.hopweek.org

HOPweek 2017
Universiteit Leiden
Turfmarkt 99, 2511 DP
Den Haag

De HOPweek 2017 bestaat uit een zeer 
uiteenlopend programma, waarbij de 
kennismaking met Den Haag en verschillen-
de organisaties centraal staat. In augustus 
verwachten wij 1000 deelnemers, zowel 
Nederlands als internationaal. Een deel 
van hen zal niet alleen kennismaken met 
een stad, maar ook met een nieuw land. 
Deelnemers beginnen aan een nieuwe 
fase van hun leven waarbij zij een nieuw 
leven opbouwen en alle zaken regelen die 
daarbij horen. Van bankrekening tot nieuwe 
fiets, van telefoonabonnement tot vaste 
supermarkt. 

Als partner van de HOP kunt u ervoor zorgen 
dat studenten kennismaken met uw bedrijf. 
Op de achterzijde vindt u de verschillende 
promotiemogelijkheden. Mocht een door 
u gewenste promotiemogelijkheid niet 
vermeld staan, schroom dan niet contact 
op te nemen met Commissioner Partners 
2017, Florentijn Harms.  Wij denken graag 
met u mee over een promotiecampagne 
die geheel naar eigen wens is en nodigen 
u van harte uit om contact op te nemen en 
uw wensen te bespreken. 

DOELGROEP
1300 STUDENTEN 

18-25 jaar

LOCATIE
DEN HAAG
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