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.
Ingen avdragsgill moms ingår i annonspriserna.
Hör av er till oss om ni vill marknadsföra dig mot Linnéuniversitetets studenter.
info@linnestudenterna.se eller 010-330 30 09.
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. 1500 kr/månad eller 2500 kr/2 månader.
Augusti, september och januari tillkommer 50% på det ordinarie priset.
Annons på undersidor, 125x125 pixlar. Syns på de flesta undersidor, ej framsidan. 1200 kr/mån eller 2000 kr/2 månader.
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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.
Ingen försäljning får ske på plats men det går
bra att ta kontaktuppgifter till en intresselista
och dela ut informationsmaterial.
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Delta på 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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Sociala medier
Sociala medier är en av de kanaler som vi
använder mest när vi ska nå ut till studenterna.
Genom att annonsera i sociala medier har du
möjlighet att nå målgruppen direkt i deras
mobiler.
Kostnaden för ett Facebookinlägg är 5000 kr
per inlägg. På Instagram kostar det 2000 kr
per inlägg.
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Mail- och postutskick
Mailutskick
Du kan nå ut till cirka 18 000 studenter genom
ett mailutskick. Kostnad per utskick är 10 000
kr. Vi kan skräddarsy utskick efter behov, till
exempel kanske ni vill nå studenter på en viss
ort eller som har en en viss studieinriktning.
Postutskick
Varje termin gör vi ett avi-utskick till cirka
18 000 studenter.
Priser för olika format:
A5 15.000 kr
A6 10.000 kr
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Jobbannonser på hemsidan
Har du ett ledigt jobb eller en praktik/traineeplats som du vill annonsera om? Genom
Linnéstudenternas hemsida når du ut till
studenter med hög kompetens. Att publicera
en jobbannons är kostnadsfritt i 7 dagar.
Om ni vill ha annonsen uppe i sammanlagt
30 dagar är kostnaden 2500 kr.
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INTRESSERAD?
Kontakta

info@linnestudenterna.se
010-330 30 09
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