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Dé community voor jonge communicatieprofessionals

Young Logeion is onderdeel van Logeion:

• Logeion telt meer dan 3000 leden en is daarmee de grootste community van
communicatieprofessionals in Nederland.

• In totaal worden er ruim 80 bijeenkomsten per jaar georganiseerd door Logeion,
die over allerlei thema’s en trends uit het communicatievakgebied gaan.
• Logeion publiceert ook een vakblad genaamd ‘C’, wat 10 keer per jaar uit komt.
Het weerspiegelt de stand van zaken in het communicatie-vak, signaleert trends
en betrekt lezers bij het beroep én bij Logeion.

Zie ook www.logeion.nl

Wat is Young Logeion?
• Young Logeion is dé community binnen Logeion die
zich speciaal richt op studenten en young professionals tot dertig jaar.

• Het is een community voor studenten en young professionals die
ambitie hebben en meer willen met het vakgebied communicatie.
• Young Logeion wil studenten en young professionals
verbinden met elkaar en met het vakgebied communicatie.
• Het is een plek waar serieus wordt gedacht over de
toekomst van het vakgebied, maar ook een gezellige
club voor enthousiaste jonge mensen.

Wat biedt Young Logeion?
• Young Logeion biedt je de mogelijkheid op een inspirerende
manier het communicatievak te ontdekken.

• Regelmatig is er de mogelijkheid om op borrels andere young professionals
te ontmoeten en kun je met flinke korting ook deelnemen aan alle andere
bijeenkomsten die Logeion aanbiedt.
• Er worden jaarlijks 8 bijeenkomsten georganiseerd door Young Logeion,
waaronder borrels, thema bijeenkomsten en enter-the-firms
waarbij we kennis maken met interessante bedrijven. Zo kun je kennismaken
met gevestigde namen in de communicatiewereld, leerzame sessies met
een specifiek communicatiethema bijwonen en bieden we je de kans om
organisaties beter te leren kennen.

Lid worden?
De voordelen
• Door lid te worden bij Logeion, word je automatisch lid van Young Logeion als je
studeert óf jonger dan 30 jaar bent.
• Als Young Professional mag je voor de helft van de prijs naar bijeenkomsten van Logeion.
• Je kan gratis naar de borrels van Young Logeion.
• Je maakt deel uit van een landelijk netwerk van communicatieprofessionals.
• Tien keer per jaar krijg je gratis magazine C in de brievenbus.
• Je ontvangt de digitale nieuwsbrieven Logeion Live! (op dinsdag) en Weekly (op donderdag).
• Er is de mogelijkheid om bestuurlijk actief te worden in een commissie of bestuur.
Studenten binnen het reguliere onderwijs betalen € 49,50 per kalenderjaar (25% van de reguliere
contributie). Zij hoeven geen eenmalig entreegeld te betalen.
Leden tot 30 jaar betalen € 102,50 per kalenderjaar (50% van de reguliere contributie),
het entreegeld is eenmalig € 21,50.

Lid worden kan via http://www.logeion.nl/lidworden

Young Logeion
bestuur
• Young Logeion heeft een eigen
bestuur, wat maandelijks bijeenkomt en de
verschillende activiteiten organiseert.
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