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Opgericht in 2017 is Studievereniging WIJSz er voor alle studenten van de opleiding
Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam. Het hele studiejaar door zorgen we voor de
nodige gezelligheid en verdieping met diverse activiteiten en acties.
Enkele enthousiaste, eigenWIJSze studenten besturen de studievereniging waardoor de
vereniging geheel onafhankelijk van de opleiding Communicatie opereert.
Johan Boere
voorzitter

Elke studieperiode organiseert WIJSz een gastcollege over een actueel onderwerp.
Online marketing, politiek, mediamanagement, PR, personal branding, crisiscommunicatie en
storytelling zijn onderwerpen die de komende tijd besproken gaan worden...
Veel leren over theorie is leuk maar de praktijk is misschien wel leuker. Daarom organiseren we
workshops waar onze leden handige vaardigheden leren en dus klaar worden gestoomd
voor het echte werk. Woordvoering, videoproductie, bloggen en vloggen... Het komt allemaal
voorbij.
Een echt goed beeld van het commmunicatievak krijg je als je er middenin staat.
Met excursies naar bedrijven binnen en buiten Rotterdam zorgt WIJSz daarvoor. Zo zien
studenten met eigen ogen wat bepaalde functies inhouden en kunnen zij op locatie aan de slag
voor een echte opdrachtgever.
We zouden geen studievereniging zijn als we ook niet voor de nodige gezelligheid zorgen. Daar
hebben we bij WIJSz dus onze evenementen voor. Hier leren leden elkaar beter kennen,
bouwen aan hun netwerk, eten, drinken en hebben vooral een hele toffe en onvergetelijke tijd.
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Help je ons een handje? Dan laten we dat even weten aan de rest van de wereld. Via onze
sociale media, folders, posters, banners en netwerk vertellen wij hoe blij we zijn met jouw
bijdrage.
Niets is mooier dan de kans om kennis te delen. Zo kunnen wij van jou leren en leer jij van
ons. Kom langs bij de gastcolleges, borrels, excursies, workshops of andere leuke activiteiten
van WIJSz.
Op zoek naar enthousiaste communicatie-studenten of stagiairs? Look no further
want de leden van WIJSz zijn precies de studenten die je zoekt. Eenvoudig te bereiken via ons
netwerk.
Complex project of opdracht? Onze leden gaan er graag mee aan de slag tijdens een activiteit
van WIJSz. Zo helpen we je aan nieuwe inzichten en oplossingen.

Naast de ledenbijdrage is WIJSz afhankelijk van giften om activiteiten te organiseren. Doe
een eenmalige donatie of lever een jaarlijkse bijdrage. Met een klein bedrag zijn we al heel erg
geholpen.
Activiteiten proberen we zoveel buiten de Hogeschool Rotterdam te organiseren. Heb jij
toevallig een toffe locatie beschikbaar? Dan maken we hier graag eens gebruik van voor
een activiteit van WIJSz.
Bij WIJSz werken we graag samen met het vakgebied om leuke activiteiten te
organiseren. Heb je een project, interessante expertise of doe je iets compleets anders? We
horen hier graag meer over.
Er zijn heel veel manieren waarop je ons kan helpen. Wie weet heb je zelf wel suggesties
voor WIJSz. Deze horen we natuurlijk graag.
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BRONZen
SPONSOR

zilveren
SPONSOR

gouden
SPONSOR

€100,-

€250,-

€500,-

( prijs per jaar )

( prijs per jaar )

( prijs per jaar )

Als BRONZEN SPONSOR van WIJSz krijg je voor €100,- per jaar een plaats op onze
website en zal jouw bedrijfsnaam een jaar lang pronken tussen onze andere partners.
Wij bieden je:
Jouw logo op onze website incl. directe link naar jouw website
Een gratis plaats voor al jouw (Communicatie) vacatures
Volgers en likes op jouw social media-kanalen
Als ZILveren SPONSOR van WIJSz krijg je voor €250,- per jaar een plaats op onze
website en social media en zal jouw bedrijfsnaam een jaar lang pronken tussen onze andere
partners. Wij bieden je:
Jouw logo op onze website incl. directe link naar jouw website
Een gratis plaats voor al jouw (Communicatie) vacatures
Volgers, likes, mentions en deelacties op jouw social media-kanalen
Online visibility van jouw organisatie door onze online kanalen
Als GOUDEN SPONSOR van WIJSz krijg je voor €500,- per jaar een plaats op onze
website, social media en offline communicatiemiddelen en zal jouw bedrijfsnaam een jaar lang
gehighlight worden tussen onze andere partners. Wij bieden je:
Jouw logo op onze website incl. directe link naar jouw website
Een gratis plaats voor al jouw (Communicatie) vacatures
Volgers, likes, mentions en deelacties op jouw social media-kanalen
Visibility van jouw organisatie door al onze kanalen
Vermelding op onze offline promotiemiddelen, zoals: flyers, banners, etc.
+ De vrijheid om via ons promotiemateriaal van jouw organisatie te verspreiden
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