Marknadsföring
genom

Studentkåren

Nå tusentals studenter
Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom
annonsering i våra kanaler. På våra mässor och events kan du få personlig kontakt med hundratals
studenter vid ett enda tillfälle.
Studenterna är inte bara en viktig målgrupp som dagens trendsättare, utan är även framtidens
höginkomsttagare och beslutsfattare. Att bygga en långsiktig relation med studenterna är en
klok strategi, oavsett om ni representerar ett företag, en myndighet eller någon annan organisation.
Hör av er till våra Kommunikatörer om ni vill marknadsföra dig mot Linnéuniversitetets studenter.
Johanna Lundstedt, Kommunikatör i Växjö
johanna.lundstedt@linnestudenterna.se eller 072-318 00 38
Nisse Nilsson, Kommunikatör i Kalmar
nisse.nilsson@linnestudenterna.se eller 070-481 99 43
Vi hörs!
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Annonsera på vår webbsida
Linnéstudenternas webbplats linnestudenterna.se är ett nav i studentlivet på nätet.
Under terminerna har vi cirka 7000 besökare per månad, och i samband med terminsstarterna
så många som 22 000. Här finns lediga jobb, bostäder, information om studenternas rättigheter,
möjlighet att betala sitt medlemskap, en eventkalender och mycket mer.
Dina annonsmöjligheter:

Banner på förstasidan, 1200x250 pixlar (ca 42x8,8 cm). 2000 kr/månad eller 3000
kr/2 månader. Augusti, september och januari tillkommer 50% på det ordinarie priset.
Annons på undersidor, 125x125 pixlar (ca 4,4x4,4 cm). Syns på de flesta undersidor, ej framsidan. 1700 kr/mån eller 3000 kr/2 månader.
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Annonsera i vårt digitala nyhetsblad
NYHET!

Varje månad sätter vi upp ett nyhetsblad som
har namnet namnet ”Das Papier” på Linnéuniversitetets toaletter. Den tryckta versionen
har en QR-kod med länk till en digital version.
I den digitala versionen har vi har utrymme för
en annons per månad och ort. Nyhetsbladet
har stort genomslag eftersom ni annonserar
under en månads tid.
Det digitala nyhetsbladet görs i två upplagor,
en till Växjö och en till Kalmar. Annonsutrymmet
är 600x 600 px för bild och det finns utrymme
för en kort text och länk. Nyhetsbladet görs
på engelska för att även nå målgruppen internationella studenter.
Pris: 2000 kr per upplaga/ort.
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Delta i Välkomstmässorna
Vi arrangerar Välkomstmässan tre gånger per
år. Syftet är att studenterna ska lära känna
studentlivet, sin studentstad samt det utbud
som företag, föreningar och myndigheter
erbjuder. I samband med höstens terminsstart
anordnar vi Välkomstmässan både i Växjö och
Kalmar. Vid vårterminens start genomför vi
mässan endast i Växjö.
Mässorna är mycket populära både hos utställarna och studenterna. Besöksantalet brukar
ligga på runt 1000-talet. Antalet utställare är
cirka 45 i Kalmar och 70 i Växjö. Grundkostnaden för medverkan är 6000 kr. I priset ingår
monterplats, bord, matpaket och trådlöst
internet.
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Besök på Linnéuniversitetet
Tillsammans med Linnéstudenterna har du
möjlighet att utforma en egen besöksdag på
universitetet i Växjö eller Kalmar. Vi ser till att
ni får bästa möjliga exponeringsyta i
universitetets lokaler och kan också hjälpa
er utforma besöket för bästa genomslag.
Ni får en kontaktperson som ordnar att ni får
tillgång till el, nätverk, bord och annat praktiskt.
Kostnaden för ett besök är 5000 kr per gång.
Ert besök ska vara studentfrämjande, alltså det
ska gynna studenterna. Ingen försäljning får ske
på plats men det går bra att ta kontaktuppgifter
till en intresselista och dela ut informationsmaterial.
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Frukost, föreläsning med mera
Det finns möjlighet att utforma arrangemang
och marknadsföring tillsammans med Linnéstudenterna. Ta kontakt med oss för en diskussion och idéutbyte runt er marknadsföring!
Kanske vill ni arrangera en frukost, en föreläsning, en affischeringskampanj eller någon
guerilla-marknadsföring? Vi hjälper er!
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Aviutskick
Varje termin skickar vi ut en avi i posten och
erbjuder alla antagna studenter medlemskap hos
oss, vilket innebär att vårt aviutskick når ca 18 000
personer.
Om ni har specifika tjänster som riktar sig till
studenter är detta en fantastisk marknadsföringsmöjlighet, eftersom ni når en stor mängd potentiella kunder.
Priset ligger mellan 10 000 kr och 25 000 kr, beroende på storlek och placering av annonsen.

Priser för olika format:
A4 25 000 kr
A5 15 000 kr (Ex. ovan)
A6 10 000 kr
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INTRESSERAD?
Kontakta
Johanna Lundstedt, Kommunikatör i Växjö
johanna.lundstedt@linnestudenterna.se
072-318 00 38
eller
Nisse Nilsson, Kommunikatör i Kalmar
nisse.nilsson@linnestudenterna.se
070-481 99 43

