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DIEFKA's doelstellingen
De afgelopen 48 jaar hebben wij ons uiterste best gedaan om onze medestudenten de ultieme
balans aan te bieden tussen studeren en vermaak. Dankzij DIEFKA worden er verschillende
activiteiten, diensten en materialen aangeboden:
•

Binnen onze vereniging hebben we speciaal aangestelde mentoren die klaarstaan om alle praktische
vragen over de studie te beantwoorden. Ook onderhouden zij onze DIEFKApedia: een online
studiebundel waarin praktische tips en oude examenvragen zijn gebundeld.

•

De afgelopen jaren proberen wij ons steeds meer in te zetten op de voorlichting van nieuwe studenten.
Zo is er op onze website bijvoorbeeld een checklist terug te vinden met praktische tips voor het
starten als student in Antwerpen en geven onze mentoren ieder academiejaar inzichtelijke
presentaties over de vakken van alle jaarlagen.

•

Wij bieden alle praktische materialen aan voor de studie in onze eigen online shop. Deze materialen
worden aangeboden tegen een eerlijke prijs. Daarnaast verkopen wij jaarlijks onze DIEFKA truien en
andere merchandise.

•

Verder bieden wij verschillende mogelijkheden voor studenten om kennis te maken met de sector en
haar professionals door het voorzien van verschillende lezingen, workshops en een jaarlijkse rondleiding
door een moderne dierenkliniek.

•

Naast studiegerelateerde evenementen zetten wij iedere week minimaal een evenement neer wat
meer gericht is op het bij elkaar brengen van studenten en het creeeren van
vriendschappen.
Op deze evenementen komen zowel diergeneeskundige studenten als
studenten van andere richtingen af.
Voorbeelden van dergelijke evenementen zijn:
- Sportwedstrijden tegen andere
clubs
- Spelletjesavonden en voordrinks
- Open feesten zoalsTD's
- Kaas- en Wijnavond
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Cantusavonden
Een jaarlijks Galabal
Ledenweekend
Cafe-avonden en
kroegentochten
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Maak kennis met ans Team Public Relations
Leer hieronder Team P.R. voor 2022-2023 kennen! Aankomend academiejaar zal Sterre de rol
van Praeses op zich gaan nemen. Vorig academiejaar is Sterre in het praesidium gekomen als
Feest, deze ervaring zal ze meenemen naar volgend academiejaar. Naast al haar andere kwaliteiten is
Sterre zeer punctueel, enthousiast en altijd gemotiveerd, de perfecte eigenschappen als praeses.
Hanne en Liam zijn dit jaar een nieuwe aanwinst voor ons praesidium.
Doorheen het
jaar toonden ze motivatie
en
inzet op
de door
DIEFKA
georganiseerde
activiteiten.
Tijdens
de verkiezingen hebben ze hun P.R.-kwaliteiten vertegenwoordigd en aangetoond dat zij
uiterst geschikt zijn voor deze functie. Dit P.R. Team gaat er een topjaar van maken!

Sterre Zamlion
PRAESES 2022-2023
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praeses@diefka.com
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+31 653 90 73 03

Hanne Vervoort
PUBLIC RELATIONS 2022-2023
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pr@diefka.com
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+32 497 13 68 80

Liam Dubois
PUBLIC RELATIONS2022-2023
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lnteresse?

Onderstaande pakketten zijn cumulatief. Dit houdt in dat pakket Zilver bijvoorbeeld ook alle
voordelen krijgt van pakket Basis en Brans. Het aantal beric hten op Fac ebook en lnstagram en
het aantal (vakantie)jobvac atures zijn hierop een uitzondering. Daarvoor zal het aantal gelden dat in
het door u gekozen pakket staat.

€350,-

Basis

- Logovermelding en korte tekst op onze website
onder het kopje 'partners'
- Logovermelding in ons clubblad
- Logovermelding op onze VUAS pagina
- Een vacature op onze website

€'1500,-

Zilver

- Logovermelding op de Facebookbanners van
onze evenementen
- Logovermelding in de wekelijkse ledenmails
- Een post op onze Facebook- en lnstagram
pagina
- Twee vacatures op onze website
- Logovermelding op de omslagfoto van de
DIEFKA Facebookpagina

Platinum

€3500,-

- Logovermelding op een roll-up banner die
geplaatst wordt op onze grote evenementen
- Vier posts op onze Facebook- en lnstagram
pagina
- Pop-up op de hoofdpagina van onze website
gedurende een maand
- Logovermelding op alle pagina's van de
DIEFKApedia
- Aparte pagina in ons clubblad met invulling naar
keuze

Brons

€750,-

- Een post op onze VUAS pagina
- Een post op onze Linked In pagina
- Logovermelding op onze lnstagram pagina in het
'Partner' - hoogtepunt
- Logovermelding op drukwerk & promotiemateriaal
in goodiebags die verspreid warden op
Openingsdag
- Logovermelding op evenementsposters

Cioud

€2500,-

- Twee posts op onze Facebook- en lnstagram
pagina
- Logovermelding op de inlogpagina van de
DIEFKApedia
- Logovermelding op enkele sfeerbeelden na afloop
van onze evenementen op onze lnstagrampagina
warden geplaatst
- Logovermelding op alle pagina's van onze website
- Logovermelding in gelegenheidscodices

Diamant

€4500,-

- Logovermelding op de lidkaarten
- Een week lange take-over van ons Facebook
verhaal en onze lnstagram stories
- Een maand lange pop-up op de aanmeldpagina
van de DIEFKApedia
- Vijf posts op onze Facebook en lnstagram pagina

Alternatieve Sponsoring
Mocht LI op een andere manier een steentje bij willen dragen aan DIEFKA is dit
natLILirlijk ook mogelijk. In overleg kLinnen wij een samenwerking aangaan die voor
beide partijen passend is. Dit kan bijvoorbeeld door te sponsoren in natLira, kortingscodes
te verspreiden of door hapjes/drankjes op een apart evenement te sponsoren.
Mocht LI geinteresseerd zijn, mag LI vrijblijvend contact opnemen met pr@diefka.com
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Partner warden van DIEFKA
Supplementen

Onderstaande pakketten zijn aanvullende pakketten. Het zijn dus bijkomende pakketten die
gebruikt kunnen warden als aanvulling op de 'standaard' pakketten.

Sporttenue ASL+ lnterfac bundel

c1000,-

Met dit pa kket kunt u het logo van uw bedrijf la ten pla a tsen op onze
sporttenues, naast de partner die vorig academiejaar reeds voor dit pakket koos. Deze
sporttenues zullen, de aankomende 2 a cademiejaren, wekelijks gedra gen
warden tijdens de Antwerp Students League (ASL) en ae lnterfac wedstrijden.

Lezing bundel

€ soo,-

In
samenwerking
met
de
UAntwerpen
organiseert
DIEFKA
ieder
academiejaar meerdere (online) lezingen. Al twee jaar vragen wij niet alleen
experts uit de diergeneeskundige sector om te spreken, maar geven wij oak onze
partners deze kans. Voor een bedrag van €500,- krijgt u anderhalf uur de
tijd om onze studenten wat bij te brengen over een onderwerp naar
keuze. Het uitdelen van
leuke
goodiebags
is
tevens
oak
mogelijk.
Daarenboven zal de lezing gedeeld warden op de DIEFKA Facebook- en lnstagram
pagina. Wilt u hierover meer informatie ontvangen? Neem dan zeker contact met
ans op!
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Partner warden van DIEFKA
Kaas- en Wijnavond

Onze jaarlijkse Kaas- en Wijnavond is een van de grootste evenementen die wij organiseren
doorheen het academiejaar. Elk jaar opnieuw verwelkomen wij hier vele diergeneeskunde studenten,
professoren en oud-studenten. Tijdens deze gezellige avond warden er verschillende kazen en wijnen
voorgesteld aan de hand van een rijk buffet en optionele degustatie rondes. Wat deze avond nog
mooier zou maken is de steun van onze partners. Daarom willen wij u de kans geven deze avond mede
mogelijk te maken.
Dit pakket kan als aanvullend pakket gekozen warden voor het bed rag van €1000. lndien het kaas & wijn
pakket als los pakket gekozen wordt bedraagt de prijs €1250.

Kaas& Wijn bundel

€1000,-of€1250,-*

- Logovermelding op de Kaas- en Wijnavond banner in het Facebook evenement
- Vermelding bedrijfsnaam in de titel van het evenement op Facebook
- Vermelding bedrijfsnaam in de beschrijving van het evenement
- Vermelding bedrijfsnaam onder iedere post in het evenement
- Een post in het evenement op Facebook met invulling naar keuze
- Logovermelding op een poster dewelke op het evenement zelf wordt opgehangen
- Logovermelding op alie naamkaartjes die gebruikt warden voor de tafelschikking
- Logovermelding op de toegangsbandjes
- Een tag in een Facebook- en lnstagram story die gemaakt wordt tijdens het
evenement
- Vermelding bedrijfsnaam in de reclamepost op lnstagram
- Logovermelding op enkele sfeerbeelden die na afloop van het evenement op onze
lnstagram warden geplaatst
*lndien dit pakket als los pakket en niet als supplement gekozen wordt, zal
het bedrag €1250,- zijn in plaats van €1000,-
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Universiteit
Antwerpen
DIEFKA is een trotse partner van de Universiteit Antwerpen

+32 475 57 88 50 (Liam)

