Nikoli ry yrityskumppanuusesite

Keitä me olemme?
Nikoli ry on Oulun yliopistossa Geotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Päätarkoituksenamme
on toimia tulevaisuuden geologien tukena opiskeluaikana, sekä yhteydenpitäjän valmistuneisiin
opiskelijoihin. Nikoli ry toimii yhteisen hyvän puolesta opiskelijoilleen tarjoten yhteisiä hetkiä,
verkostoitumista ja yhteenkuuluvuutta opintojen ohella. Ainejärjestöllämme on ainutlaatuinen
mahdollisuus tulla kuulluksi Oulun Yliopistolla niin luonnontieteellisessä kuin myös teknillisessä
tiedekunnassa.
Mitä yhteistyöllä saavutettaisiin?
Nikoli ry:n päivitettyyn toimintasuunnitelmaan kuuluu johdonmukainen ja toimintaan integroitu
yhteistyötoiminta yritysten kanssa. Tämän on tarkoituksena muun muassa tuoda kaikille opiskelijoille alan toimijat ja työllistäjät tutuksi, sekä luoda mahdollisuus verkostoitumiseen jo uran
alkuvaiheessa. Kontaktien luonti on ensimmäinen askel tulevaisuuden rakentamiseen. Haluamme
lisätä kommunikointia uusien opiskelijoiden ja yritysten välillä.
Yrityksillä on mahdollisuus tutustua tulevaisuuden osaajiin, sekä tuoda omaa toimintaansa esille.
Toimintaanne ja yritystänne olisi mahdollista tuoda julki tuleville geologeille. Teillä on myös
mahdollisuus vaikuttaa toiminnallanne opiskelijoiden tuleviin tietotaitoihin, sekä konkretisoida
opinnoissa käytyjä teemoja.
Yhteistyön toimimisen kannalta on tärkeää luoda kumpaakin osapuolta miellyttävä sopimus, josta
on hyötyä molemmille.
Tuki
Yhteistyössä perustana on toisten tukeminen. Nikolin toiminta tarvitsee sponsorien tukea, joiden ansiosta yhdistys pystyy jatkamaan järjestötoimintaa nuoremman sukupolven geologeille.
Sponsoroinnin tuotot käytetään sataprosenttisesti yhdistyksen jäsenten hyväksi, taaten tukijoille
näkyvyyttä, mahdollisuuden viestiä jäsenille, sekä kannustaa opiskelemaan.
Tarkoituksena on luoda yritystapahtuma sponsoroivien yrityksien ja Nikolin jäsenten välille, jossa te yrityksenne edustajana pääsisitte kertomaan teistä yrityksenä, siitä mitä teette ja miksi.
Teillä olisi loistava mahdollisuus tuoda esille odotuksianne ja toivomuksianne mahdollisille kesätyöntekijöille tai opinnäytetyön tekijöille. Opiskelijoilla olisi samalla mahdollisuus keskustella
teidän kanssanne tulevista mahdollisuuksia ja alasta yleisesti.

HOPEA

KULTA

PLATINA

Hopea-paketilla saa näkyvyyttä
Oulun Yliopiston geologien joukossa. Se on hyvä mahdollisuus
olla mukana toiminnassamme
pienemmälläkin avustuksella.

Kulta-paketti on erinomainen tapa
osoittaa sitoutumista ja luottamusta
Nikolin toimintaan. Tämä paketti sisältää kaiken hopeapaketin sisällön ja
lisää ylimääräisiä etuja.

Paketti sisältää pienen haalaripaikan opiskelijahaalareista. Yritys
lisätään yhteistyökumppaniksi
ainejärjestön nettisivuille. Lisäksi
yritys pääsee viestimään ainejärjestön jäsenille kohdennetuin
viestein työpaikoista ja muista
mahdollisuuksista.

Hopeapaketista eroten tukija saa
keskikokoisen paikan opiskelijahaalareista, enemmän näkyvyyttä Nikolin
somekanavien myötä sekä julkaisun
ainejärjestön omassa Kiteitä-lehdessä.

Platina-paketti osoittaa upeaa sitoutumista ja uskollisuutta toimintaamme kohtaan. Kattava paketti antaa
mahdollisuuden tukea kaikkea
Nikoliin liittyvää, sekä tulla suureen
arvostukseen opiskelijapiireissä.
Paketti kattaa kaiken kultaisen sisällön, sekä enemmän yhteistyötä.

150€

Kutsumme tukijan esiintymään tulevaan Nikolin yritystapahtumaan, joka
on loistava mahdollisuus esitellä yrityksen toimintaa geologian opiskelijoille. Tämä on mainio tilaisuus olla
yhteydessä tuleviin kesätyöntekijöihin,
valmistuviin opiskelijoihin ja opinnäytetyön tekijöihin. Tarkoitus olisi
tuoda työnantajan tarpeita esille, sekä
miten opiskelijat voisivat olla paremmin valmistautuneita alan työtehtäviin.

300€

Pakettiin sisältyy suuri mainospaikka
opiskelijahaalareista, julkaisu Kiteitälehdessä, sekä yhteistyöjulkaisu
sosiaalisessa mediassa.
Kutsumme tukijan esiintymään tulevaan Nikolin yritystapahtumaan, joka
on loistava mahdollisuus esitellä toimintaa geologian opiskelijoille. Tämä
on erinomainen tilaisuus olla yhteydessä tuleviin kesätyöntekijöihin, valmistuviin opiskelijoihin ja opinnäytetyön tekijöihin. Tarkoitus olisi tuoda
työnantajan tarpeita esille, sekä miten
opiskelijat voisivat olla paremmin
valmistautuneita työtehtäviin.
Mahdollisuuksien mukaan haluaisimme järjestää yhteistyönä teidän
kanssanne yritysvierailuja, kursseja tai
luentoja.

800€

