ECONOMICA

Sponsorbrochure

WIE ZIJN WE?
“ Door studenten, voor studenten!”
Economica is een vereniging van studenten aan de faculteit bedrijfsmanagement en officemanagement
te Thomas More Hogeschool Geel. Deze studiegebieden vormen dan ook de roots van onze
(bestuurs)leden.
Opgericht in 1993, vieren wij komend studiejaar onze 26e verjaardag. Doorheen de jaren zijn wij
kunnen doorgroeien tot een gerespecteerde en alom bekende vereniging in Geel. Momenteel hebben
wij een gemiddeld jaarlijks ledenaantal van een 250-tal studenten. Met dit ledenaantal spelen wij dan
ook een grote rol in het Geelse studentenleven, zowel binnen als buiten de campus.

WAT DOEN WE?
“Studeren kan ook leuk zijn!”
Studeren gaat niet enkel over deadlines, testen, taken en examens! Wij geven een vele bredere kijk aan
de studententijd. Wij leggen hierbij de nadruk op: sociale contacten leggen, plezier hebben,
herinneringen voor het leven maken, dat extra duwtje in de rug, die oppepper tijdens de examens &
much more!
Om bij te dragen aan een aangename studententijd proberen wij het nuttige aan het aangename te
koppelen en hierbij studenten te helpen om een breed netwerk op te bouwen. Daarom zijn wij actief op
3 domeinen: School, ontspanning & netwerken.

SCHOOL
“Een helpende hand, een duwtje in de rug!”
Elke student ondervindt wel eens moeilijkheden tijdens zijn studies. Wij proberen hier een helpende
hand te zijn. Zo proberen wij samen met de opleidingshoofden van onze campus naar een oplossing te
zoeken. Ook zijn wij er voor dat extra duwtje in de rug of een peptalk indien nodig.

ONTSPANNING
‘’Ontspanning is de sleutel tot slagen!”
Stress? Wij vegen de vloer aan met stress! Onze hoofd-focus doorheen het academiejaar ligt dan ook
bij ontspanning, een ontspannen student is er immers twee waard! Gedurende het hele jaar organiseren wij
uitstappen en evenementen waar men vrijblijvend aan kan deelnemen. Wij bieden een ruim aanbodaan,
gaande van: movienight, comedynight, een uitstapje naar de kerstmarkt, tot: TD’s, thema-avonden,
cantussen & veel meer…

NETWERKEN
“Zelfontplooiing gaat hand in hand met netwerken opbouwen!”
Tijdens de studententijd leggen wij vooral de nadruk op de zogenaamde ‘soft-skills’: de vaardigheden
die kleur geven aan relaties en als maar belangrijker worden in het bedrijfsleven. Economica vormt ook
de brug tussen studenten met zeer verschillende komaf, waarbij zeer hechte vriendschappen kunnen
ontstaan.
Naar de toekomst toe proberen wij een ruim netwerk op te bouwen met partnerbedrijven. Via deze weg
willen wij onze leden in contact brengen met het bedrijfsleven en hen voorbereiden op een succesvolle
loopbaan.
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BEREIK

SCHOOL: THOMAS MORE GEEL
Thomas more Geel bevat 14 bacheloropleidingen met daarnaast nog heel wat graduaatsopleidingen,
vervolgopleidingen en vormingen. De school bevat momenteel 4 521 studenten.
Wij zijn in ons dagdagelijks leven als vereniging zeer zichtbaar aanwezig op school. Wij zijn duidelijk te
herkennen met onze T-shirts, polo’s, jassen,… Ook worden onze affiches van evenementen op groot
scherm geprogrammeerd in de inkomhal van Thomas More.

FACEBOOKPAGINA’S
Wij beheren 3 facebookpagina’s waar we dagelijks/wekelijks actief op zijn. We hebben momenteel een
totaal van 10.511 volgers, dit aantal blijft aangroeien. Wij leggen onze hoofdfocus op de
leeftijdscategorie 18-25 jaar, voor onze grote evenementen breiden wij deze focus uit naar 16-30 jarigen.
(Zie statistieken voor uitgebreidere informatie)

EVENEMENTEN
Evenementen 2019-2020
Totaal TD’s Axion:
Totaal TD’s Waai:
Totaal café avonden:
Totaal Cantussen:
Cultuur avonden:

2
6
8
6
1 comedy night, 1 movie night, 1 karaoké avond

MEGA UITBLAAS TD
Mega Uitblaas TD is het paradepaardje van Economica en tevens één van de grootste TD’s in de
Kempen en omstreken. Deze TD vindt plaats na de examens en omvat sporthal de Axion + 2 extra
tenten. Wij leggen ook jaarlijks bussen in vanuit andere steden.
Op dit evenement hebben we jaarlijks een geschat bezoekersaantal van meer dan 5000 personen.

BEDRIEG JE LIEF TD
Bedrieg Je Lief TD is een zeer bekend en besproken evenement in de Kempen. Ook deze TD vindt
plaats in sporthal de Axion, ook hiervoor leggen we bussen in vanuit andere steden.
Op dit evenement hebben we jaarlijks een geschat bezoekersaantal van + 2000 personen.

ANDERE TD’S:
TD’s zoals 2e zit TD, Euro TD, Vind Je Lief TD… zijn ook wijd en zijd bekend in Geel en omstreken. Zo
hebben we dit jaar maar liefst full house gehad op onze Vind Je Lief TD met een geschat
bezoekersaantal van 1300 personen.

CAFÉ AVONDEN
Onze café-avonden zijn vooral gericht op de Geelse studenten, ook deze trekken altijd veel volk. Deze
gaan door in het stamcafé van de Geelse student: Café de Campus.

CULTUUR AVONDEN
In samenwerking met de studentenvoorzieningen van Thomas More Geel organiseren wij elk jaar 2
cultuuravonden: Mystery comedy night en mystery movie night. Sinds dit jaar hebben we er een extra
cultuuravond aan toegevoegd: een karaoké avond. Steeds weer een gezellige avond!

ANDERE ACTIVITEITEN
Ook organiseren we voor onze leden een tal van activiteiten. Zoals: galabal, ledenweekend, …

2

STATISTIEKEN:

PAGINA’S

ALGEMENE PAGINA: ECONOMICA

Totaal vind-ik-leuks / volgers: 3.138

Bereik berichten:

Paginaweergaven:

MEGA UITBLAAS TD
Totaal vind-ik-leuks/ volgers: 5.551

BEDRIEG JE LIEF TD
Totaal vind-ik-leuks/ volgers: 1.822
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CONTACT
Heeft u interesse om onze studentenvereniging te sponseren of heeft u nog vragen? Gelieve dan
contact op te nemen via onderstaande gegevens:

Algemeen

(opkomende) Praeses

Public Relations

Economica Geel

Jesse Addai

Aster Lambrechts

0496052221

0471243420

jesse.addai97@gmail.com

Aster.lambrechts@hotmail.com

Wij zorgen voor een zo’n snel mogelijk antwoord of eventuele afspraak.
Wij danken u vriendelijk en hopen op een leuke samenwerking!

Met vriendelijke groet,
Jesse Addai & het opkomende Economica Praesidium 2021 – 2022
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