De nieuwsbrief studiebeurs
Wat voor nieuwsbrief wil jij graag van je universiteit ontvangen?
Wat is jouw mening over de nieuwsbrieven die je van je universiteit of hogeschool ontvangt? Krijg je
überhaupt updates per e-mail toegestuurd? Nieuwsbrieven hebben een ietwat stoffig imago, vaak
omdat ze worden geassocieerd met informatieve mededelingen en blokken tekst. Maar wat als dit
niet het geval hoeft te zijn? Wat als de nieuwsbrief over een eigentijds ontwerp beschikt en
daadwerkelijk waarde toevoegt voor jou als student?
Heb jij een baanbrekend idee voor een nieuwsbrief en klinkt een maand gratis huur als een
aantrekkelijke deal? Doen dan mee met onze nieuwsbrief studiebeurs wedstrijd.

Zo kun je deelnemen
Maak een concept voor de nieuwsbrief van je universiteit of hogeschool, die aan het begin van het
semester kan worden verzonden. Presenteer hierbij de nieuwsbrief onderwerpen en het ontwerp
van de lay-out (een algemene opzet of uitlijning is voldoende, hoewel een daadwerkelijk design extra
gewaardeerd wordt). Schrijf ook alle content voor de nieuwsbrief. Nuttige informatie en tips voor het
ontwerpen van nieuwsbrieven vind je in de kennisbank van Newsletter2Go.
Alle ingediende concepten zullen worden doorgestuurd naar de universiteit of hogeschool waar de
deelnemer is ingeschreven.

Dit kun je winnen
Onder alle inzendingen kiezen we het nieuwsbrief concept dat het meeste indruk maakt en het beste
is ontwikkeld. De keuze wordt gemaakt door het marketing team van Newsletter2Go. De winnaar
ontvangt een subsidie ter waarde van één maand huur (tot € 500) en de universiteit of hogeschool
ontvangt 50.000 e-mailcredits voor de Newsletter2Go nieuwsbrief software.

Deadlines
Heb je een creatief idee en wil je graag deelnemen aan de nieuwsbrief studiebeurs? Stuur dan de
onderstaande documenten uiterlijk 31.03.2017 naar uni@newsletter2go.com.
1. Cover letter (begeleidende brief) in Word of pdf-vorm, waarin je jezelf en het concept presenteert
2. Geldig inschrijfbewijs van een deelnemende universiteit of hogeschool*
3. Uitgewerkt nieuwsbrief concept
*Staat jouw universiteit of hogeschool niet in de lijst van deelnemende scholen vermeldt, doe dan navraag bij de
contactpersoon van je universiteit of stuur ons een mailtje.
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