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Hvem er målgruppen? 
De over 10.000 kandidat- og bachelorstuderende på Aarhus 

BSS, fordeler sig ved ca. 4.000 kandidatstuderende og 6.000 

bachelorstuderende. Derforuden tilkommer der hvert år om-

kring 1.500 nye bachelorstuderende, som sikrer udskiftning 

og derved større reach ved kontinuerlig tilstedeværelse på 

campus. 

Studenterlauget kan give din virksomhed adgang til de stude-

rendes hverdag, med henblik på at gøre jer til deres foretruk-

ne leverandør indenfor det givne felt. Vi giver jeres virksom-

hed en unik mulighed for at præge en målgruppe, der lige er 

begyndt at danne sig indtryk og meninger om bank,  

fagforening, internetudbyder, A-kasse mv.  

Højt fremtidigt indkomstniveau 
Vores 10.000 studerende læser alle lovende linjer, der i stort set alle tilfælde ligger 

i toppen, når det kommer til forventet fremtidig indkomst. Dette er linjer som er-

hvervsjura, økonomi, erhvervsøkonomi mv. 

Præg din fremtidige indtægtskilde 
Alle mennesker danner indtryk i deres unge år. Markedsføring gennem Studenter-

laugets kanaler, giver derfor din virksomhed mulighed for at præge de studerende, 

som måske lige er flyttet hjemmefra eller skal til at søge sit første job efter endt 

uddannelse. 

Vi kan altid følge 
op på dine idéer 

Vi håber at I finder præcis 
det markedsføringsmedie 
eller -platform, som vil 
skabe mest mulig værdi 
for netop jeres virksom-
hed, enten i dette pro-
duktkatalog eller i vores 
projektkatalog. Hvis I mod 
forventning ikke gør det, 
eller hvis I blot har mod 
på at markedsføre jer på 
en anderledes måde, stil-
ler en af Studenterlaugets 
kompetente marketings-
konsulenter gerne op til 
en snak om, hvordan vi 
kan imødekomme jeres 
behov. 

 

Kontakt os 

Ring til os for at få flere 

oplysninger om vores 

tjenester og produkter   

Studenterlauget 

Fuglesangsalle 4, 4 sal. 

8210 Aarhus V 

+45 87 16 40 20 

br@studenterlauget.dk 

Besøg os på internettet: 

www.studenterlauget.dk 

Kontakt til over 10.000 studerende 
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Studenterlauget  
Studenterlauget er en non-profit studenterorganisation, med beliggenhed på Aar-

hus BSS og har omkring 3.000 aktive medlemmer. Vi er uden sidestykke den 

største studenterorganisation i Danmark og har været en del af det danske stu-

dieliv i mere end 50 år.  

Vores grundværdi er af studerende, for studerende og betyder, at vi er til for at 

gøre de studerendes liv enklere og bedre, hvilket afspejler sig i de projekter og 

arrangementer, som vi finansierer på universitetet. Hver en krone, der tjenes i en 

af vores forretningsområder, bliver reinvesteret i fremtiden, nemlig de studerende.  

Vi håber, at  I vil være med til at støtte dette miljø og jeres egen bundlinje med et 

partnerskab med Studenterlauget. 

Ikke en typisk studenterforening, men en 
professionel partner 
Studenterlauget er ikke din typiske lokale studenterforening, som bestyrer ølkas-

sepengene til de lokale studiefester. Vi er derimod en professionel organisation 

med en klar organisationsstruktur, fra projektleder, direktionsmedlemmer til besty-

relsesmedlemmer mv.. Vi beskæftiger på  årsbasis mere end 300 lønnede med-

arbejde og omsætter for over 15 millioner kr.  

Vi står for driften af Aarhus Universitets største kantine, Aarhus´ bedste fredags-

bar, Nordens største case competition, markedsføring på universitetet og meget 

mere. Vi kan derfor garantere, at du får en professionel samarbejdspartner i  

Studenterlauget. 

Indhold: 

Student Life Fair   

 Side 6 - 9 

 

Rushåndbogen    

 Side 10 - 11 

 

Årbogen      

 Side 12 - 13 

 

Den Gyldne Fugl  

Akademiske priser  

 Side 14 - 17 

 

Den Gyldne Fugl  

Hoved partner   

 Side 18 - 19 

 

Den Gyldne Fugl  

Sociale priser   

 Side 20 - 23 

 

Master Case Challenge 

 Side 24 - 27 

 

Bachelor case   

 Side 28 - 31 
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Fordele ved et partnerskab med Studenterlauget 

 

     Forskellige og effektive eksponeringsplatforme 
 

     Stærk og fremtidssikker målgruppe 
 

     Professional og stærk partner 
 

     Bedste know how om de studerende  
 

     Unik adgang til de studerende i Århus 

 

Studenterlauget, Aarhus BSS 
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Mere end 2.500 

årlige besøgende til 

vores studiemesse 

Student Life Fair 
Book en stand og få adgang til 

de studerende Den Gyldne Fugl  

Bliv en del af Aar-

hus universitets  stør-

ste awardshow 

Spred dit budskab! 

Gennem annoncering 

i vores rushåndbog, 

som bliver postomdel 

til alle nye studerende 

Employer branding  
Promover din virksom-

hed som de studeren-

des fremtidige ar-

bejdsplads, gennem  

Studenterlauget  

Kontakt os! 

Og bliv set af en 

solid målgruppe 
br@studenterlauget.dk 
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2.500+  
studerende besøger 

messen over to dage 
Begrænset antal messestande ”Student Life Fair giver mulighed for 

at møde mange studerende fra for-
skellige retninger på forskellige ni-

veauer. Messen er altid godt koordi-
neret og fremmødet er flot. Vi glæder 

os til at deltage næste gang.” 
 

Værdiskabende 

Din virksomhed har mulig-

heden for at opnå en unik, 

direkte kontakt til såvel 

gamle som nye studeren-

de 

Konceptet: 
 

 

  

 

Lær dem at kende 

Lær om de studerende og 

deres tanker samtidig med, at 

din virksomhed opbygger 

værdifulde relationer  
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Student Life Fair 
 

Student Life Fair er Studenterlaugets årlige messe på Aarhus BSS, som huser 

alle handels, økonomi, erhvervsjura, kommunikationsstuderende, mv.  

Student Life Fair er en af årets helt store begivenheder, som kommer i forlæn-

gelse af Danmarks største introduktionsuge for nye universitetsstuderende, som 

også afholdes af Studenterlauget. Messen har altid været populær og bliver år 

efter år besøgt af mere end 2.500 studerende, som din virksomhed kan få kon-

takt til gennem deltagelse.  

Messen adskiller sig fra andre messer ved at give ekstra god plads til  

messestandende og ved at have god luft imellem selv samme.  

Messen giver dig som virksomhed mulighed for at få de studerende direkte ind i 

butikken til en snak, i omgivelser hvor de er afslappede og har paraderne nede. 

Messen giver en unik mulighed for at interagere med de mere end 2.500 stude-

rende og overbevise dem om, at din løsning er den rigtige for dem.  

Markedsføringspakke: 

 Dobbeltsides annonce i messehåndbogen 

 Plasmaskærm 2 uger med logo fra alle deltagende virksomheder 

 2 Facebookopslag inden event og 1 under eventet 

 Plakater i alle klasser med nye studerende 

 Helsides logovæg (annonce med alle deltagere) i rushåndbogen 

Praktisk information 

 Afholdes i S-bygningen på campus fuglesangsalle 4, 8210 Aarhus  

 Afholdes á to dage fra. 9.00 - 15.30 

 Der vil blive serveret sandwich, vand, kaffe og morgenbrød begge dage 

 Messen bliver afholdt i midten af september (kontakt for eksakt dato) 

 Vælg imellem lille stand (3x3 meter) og stor stand (3x4 meter) 
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 Fang de studerende i 

afslappede og trygge 

omgivelser   

 

 Skab langsigtede kunde-

præferencer 

 

 Vær blandt mere end 

2.500 messegæster 

 Omkring 20 deltagende 

virksomheder  

 

 Direkte personlig kontakt 

 

 Udform jeres helt egen 

unikke stand 

 

Priser: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle priser er ekskl. moms. 
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10.995 ,- 

Stor stand (3x4) 

8.995 ,- 

Lille stand (3x3) 



Studenterlauget, Aarhus BSS 
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Rushåndbog 
 

Studenterlaugets årlige rushåndbog bliver omdelt til de 2.200 nye studerende 

på Aarhus Universitet når de møder ind til studiestart. Dette sikrer, at alle de stu-

derende får rushåndbogen i hænderne. Dette gælder såvel nye bachelorstude-

rende samt nye kandidatstuderende.  

Rushåndbogen er livsnødvendig for de nye studerende og indeholder alt rele-

vant information om studiestarten, og det er derfor nødvendigt for de studeren-

de at læse denne håndbog, hvilket sikrer, at de får øje på jeres annonce. 

Vil du gerne eksponere din virksomhed for en spændende målgruppe af unge 

mennesker, der er ved at danne sig sine første voksne indtryk, og som i et stort 

omfang er tilflyttere til Aarhus? Så prøv en annonce i rushåndbogen. En genta-

gende tendens er, at over 70% af de nye bachelorstuderende er tilflyttere, hvil-

ket betyder, at de efterspørger lejlighed, job, internet, mobil, bank, tandlæge og 

meget mere. Ved at annoncere i rushåndbogen, får din virksomhed en mulighed 

for at være first-mover og gøre de nye studerende opmærksomme på, at de kan 

vælge jeres virksomhed.  

Der er mulighed for at skabe præcis den annonce, I ønsker, og vi udbyder lige 

fra 1/2-sides-annoncer, til 2/1-side-annonce, hvilket betyder at rushåndbogen 

kan være en billig markedsføringskanal til denne attraktive målgruppe. 

Praktisk information 

 Udleveres til de studerende medio august i forbindelse med studiestart 

 Materialet til 1/2-sides-annonce sendes i PDF med målene 148x105 mm 

 Materialet til 1/1-sides-annonce sendes i PDF med målene 148x210 mm 

 Materialet til 2/1-sides-annonce sendes i PDF med målene 296x210 mm 

 Indre forside og bagsiden har samme mål som en 1/1-sides-annonce 

 

 

Studenterlauget, Aarhus BSS 



 Fang de studerende lige 

når du flytter til byen.  

 

 Få first mover advantage 

til en attraktiv målgruppe. 

 

 Blev set af cirka 2.200 

nye studerende. 

 

 Håndbogen bliver både 

uddelt i forbindelse med 

studiestart samt udsendt 

på pdf til de nye studeren-

de 

 

 Effektiv og billig måde at 

nå de studerende 

 

Priser: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle priser er ekskl. moms. 
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5.000 ,- 
1/1-sides annonce 

3.000 ,- 
1/2-sides annonce 

6.500 ,- 
2/1-sides annonce 

5.500 ,- 
Indre forside 

8.000 ,- 
Bagsiden 



Årbogen 
 

Studenterlaugets årbog er en bog med billeder og navne på alle de nye bache-

lor- og kandidatklasser, og bogen bliver solgt i cirka 700 eksemplarer hvert år.  

Årbogen er en favorit blandt mange studerende, da den giver en mulighed for at 

lokalisere sine medstuderende på tværs af linjer og studier.  

Vil du gerne eksponere din virksomhed for en spændende målgruppe af unge 

mennesker, der er ved at danne sig sine første voksne indtryk, og som i et stort 

omfang er tilflyttere til Aarhus. En gentagende tendens er, at over 70% af de nye 

studerende er tilflyttere, hvilket betyder, at de efterspørger lejlighed, job, inter-

net, mobil, bank, tandlæge og meget mere. Ved at annoncere sig i årbogen, får 

din virksomhed en mulighed for at være first mover og gøre de nye studerende 

opmærksomme på, at de kan vælge jer som leverandør.  

Der er mulighed for at købe streamers, som er placeret i bunden af hver side. 

Derudover kan man annoncere sig på den indre forside eller bagsiden. Vil du 

tage et ekstra skidt og målrette din markedsføring, kan du erhverve dig eneret 

på hele årbogen og sikre, at DIN virksomhed bliver set uanset hvor de studeren-

de kigger. 

Kontakt os for mere information på br@studenterlauget.dk 

Praktisk information 

 Udsendes primo oktober  

 Materialet til streamer sendes i PDF med målene 297x20 mm 

 Materialet til indre forside sendes i PDF med målene 297x210 mm 

 Materialet til bagsiden sendes i PDF med målene 297x210 mm 

 Årbogen er ca. 100 sider 

 

 
Studenterlauget, Aarhus BSS 
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 Fang de studerende lige 

når de flytter til byen  

 

 Få en first-mover-

advantage til en attraktiv 

og fremtidssikret målgrup-

pe 

 

 Vær en del af en bog, 

som de studerende aktivt 

har valgt at købe 

 

 Målrettet markedsføring til 

specifikke linjer gennem 

streamers 

 

 Effektiv og billig måde at 

nå de studerende 

 

 

Priser: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle priser er ekskl. moms. 
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3.500 ,- 

Bagsiden 

2.000 ,- 

Indre for- eller bagside 

3.000 ,- 

100 streamers 

8.000 ,- 

Hele årbogen 
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De bedste! 
Skab en fremtidig relation til 

de absolut mest lovende  

talenter indenfor din  

virksomheds branche. 

DGF finder kun de bedste 

”Vi har oplevet stor effekt af vores spon-
sorat. Vores kendskabsgrad steg. Det, 

tror vi, skyldes den gode og professionel-
le platform, arrangørerne tilbød os. Vi 

oplevede stor lydhørhed og professiona-
lisme hos Studenterlauget i en grad, at 
man næsten glemmer, at de jo ’bare’ er 

studerende.” 
 

Martin Christiansen, 
Kommunikationschef hos Rambøll Manage-

ment Consulting, 
partner ved Den Gyldne Fugl 2013 

5 unikke  

akademiske  

priser 

”Vi vurderede at et sponsorat af ”Den Gyldne Fugl” 

2014 ville være en rigtig god mulighed for at profilere 

Vestas som en interessant globalt orienteret virksom-

hed med masser af karrieremuligheder for de stude-

rende. Det viste sig at holde stik - vi har været glade 

og tilfredse med udkommet af vores investering, og 

der skal samtidig lyde stor ros til Studenterlauget som 

på alle måder har været en seriøs og professionel 

samarbejdspartner.” 

 
Kenneth Mølgaard-Pedersen, 

Global Head of Executive Search & Talent Management, 
Vestas Wind Systems A/S, 

partner ved Den Gyldne Fugl 2014 

”Vores sponsorat af Commerciel Awards gav os en unik 

mulighed for at ramme en gruppe studerende ved en 

sjov og festlig lejlighed. Vi mødte stor fleksibilitet hos 

Business Relations samt projekt koordinatorerne, som 

gav os mulighed for at designe vores sponsorat præcist 

som vi ville have det. Sponsoratet har været et centralt 

element i vores Employer Branding strategi mod stude-

rende i Århus.” 

 
Rasmus Brix, Quartz+CO, 

Partner ved Commerciel Awards 2012 

(erstattet af Den Gyldne Fugl konceptet fra 2013) 
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Akademiske priser 
Søger jeres virksomhed de absolut bedste kandidater og skarpeste nye talenter in-

denfor jeres branche, og ønsker I et forspring over jeres konkurrenter? Så er et aka-

demisk partnerskab ved Studenterlaugets Den Gyldne Fugl, projektet for jer!  

Den Gyldne Fugl er det største akademiske award show på Aarhus Universitet, hvor 

fremtidens talenter bliver hyldet for deres store indsats. Ved et partnerskab indenfor 

en af de fem akademiske priser, får jeres virksomhed fuld adgang til de bedste stude-

rende indenfor jeres branche, som sender deres ansøgninger til jer i håb om at vinde 

den prestigefyldte pris. 

En virksomheds succes er i stor grad drevet af evnen til at ansætte de rigtige perso-

ner i de rigtige stillinger. Den Gyldne Fugl kan hjælpe din virksomhed med at finde de 

helt rigtige kandidater til jeres fremtidige Internships, graduatestillinger og forhåbentlig 

fremtidige fuldblodige ansættelser. Hvis I vil have et forspring i kampen, om fremti-

dens talenter, er et partnerskab ved Den Gyldne Fugl et rigtigt skridt på vejen. 

Markedsføringspakke (to måneders pakke) 

 En samlet Direct Mail (Hvem er I? ; Hvad søger I? ; Hvorfor deltager I?) 

 Facebookopslag med unikt billede til hver partner med ovenstående 

 Meet the Partners - Stand på Campus Fuglesangs Allé i 3,5 timer 

- Vi producerer flyer om jeres pris, som I kan uddele og udlodder en  

 konkurrence om en iPad til alle, der ansøger en pris og kommer igennem  

 screeningsprocessen 

 Hjemmesidebanner med logo og nomineringslink til jeres egen nomineringsside 

 Alle indstillede personer, der går gennem screeningsprocessen bliver sendt til jer, 

hvorefter I udvælger tre nominerede og en vinder. (I må kontakte dem alle efter 

DGF, hvis I ønsker det) 

 Logo på fotovæg  

  2-3 minutters taletid på scenen 

 Præmie til vinderen på 1.000 kr. + Certifikat til de nominerede og vinderen 
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 Få fat i de bedste stude-

rende og kom foran jeres 

konkurrenter  

 

 Opnå bred eksponering af 

jer som fremtidig arbejds-

plads 

 

 Vær en del af årets helt 

store begivenhed på Aar-

hus BSS  

 

 Tag en snak om karriere-

planer med de studerende 

til jeres helt egen messe  

Meet the Partners 

 

Pris: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle priser er ekskl. moms. 
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15.000 ,- 

2.000 ,- 



”Vi vurderede at et sponsorat af ”Den Gyldne Fugl” 

2014 ville være en rigtig god mulighed for at profilere 

Vestas som en interessant globalt orienteret virksom-

hed med masser af karrieremuligheder for de stude-

rende. Det viste sig at holde stik - vi har været glade 

og tilfredse med udkommet af vores investering, og 

der skal samtidig lyde stor ros til Studenterlauget som 

på alle måder har været en seriøs og professionel 

samarbejdspartner.” 

 
Kenneth Mølgaard-Pedersen, 

Global Head of Executive Search & Talent Management, 
Vestas Wind Systems A/S, 

partner ved Den Gyldne Fugl 2014 
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 Få fat i de bedste stude-

rende og kom foran jeres 

konkurrenter  

 

 Opnå bred eksponering af 

jer som fremtidig arbejds-

plads 

 

 Tag en snak om karriere-

planer, med de studeren-

de til jeres helt egen mes-

se: Meet the Partners 

 

Pris: 
 

 

 

 

 

 

 

Alle priser er ekskl. Moms. 

Årets Businessstuderende 
Aarhus BSS er en af Europas bedste Business Schools, hvilket gør, at  

vores kernekompetence er indenfor netop dette felt. Hvis din virksomhed søger den 

absolutte topelite af erhvervs– og businessstuderende, så er et hovedpartnerskab ved 

Den Gyldne Fugl et employer branding-redskab af top klasse.  

Blandt tidligere års vindere har vi blandt andet haft en verdensmester i Bachelor pro-

jekt, foruden andre topstuderende med meget imponerende cv´er. 

Som hovedpartner på Årets Businessstuderende, får I foruden adgang til den samme 

markedsføringspakke som de andre akademiske partnere følgende ekstra. 

Markedsføringspakke 

 Akademisk markedsføringspakke - Se side 12 

 En individuel Direct mail  

 1-3 minutters videoklip på aftenen til promovering af jeres virksomhed 

 2 selvstændige priser - Årets businessstuderende kandidat og årets busi-

nessstuderende bachelor. Præmie til begge vindere på 1.000 kr.  
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40.000 ,- 

4.000 ,- 
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2 måneders 
markedsføringspakke 
Eksponer dit produkt via en 

bred og spændende mar-

kedsføringspakke, der bl.a. 

indeholder en messestand.  
Det overordnede mål: 

At skabe et underholdende 
award show som hylder fagli-
ge og sociale kompetencer i 
et sammenspil mellem stu-

derende, partnere og Aarhus 
Universitet. 

7 unikke  

sociale 

priser 

Kombiner salg med 

branding 
Som social partner ved Den Gyldne Fugl, 

får du ikke blot en markedsføringspakke, 

der sikre bred eksponering til en stærk 

målgruppe. Din virksomhed bliver også 

linket til et event der står stærkt i de stude-

rendes bevidsthed og får jeres brand as-

socieret med de studerendes studieliv. 

Årets helt store event 
550 gæster deltager i DGF hvert år, 

hvor award showet byder på galla  

tema med minimum 3 professionelle 

acts, 3-retters-menu og meget mere.  
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Sociale priser 
Vil du gerne have adgang til de mere end 10.000 studerende på Aarhus BSS, samti-

dig med, at du skaber en positiv relation til dit brand og produkt? Så er et socialt part-

nerskab ved Den Gyldne Fugl projektet til dig! 

Markedsføringspakken, der er inkluderet i et socialt partnerskab til Den Gyldne Fugl, 

giver din virksomhed to måneders eksponering på vores plasmaskærme, som ekspo-

neres mere end 100.000 gange månedligt. Derudover bliver jeres virksomhed en del 

af vores ”Den Gyldne Fugl-stand” til vores studiemesse, som besøges af mere end 

2.500 studerende hvert år.  

I får også selv mulighed for at få direkte kontakt til de studerende sammen med de 

andre sociale partnere til ”Mød de Sociale Partnere”, som er endags messe på 3,5 ti-

mer, hvor I har mulighed for at fortælle de studerende om jeres produkt.  

Se hele pakken herunder og kontakt os på br@studenterlauget.dk  

for mere information. 

Markedsføringspakke 

 To måneders eksponering på vores plasmaskærme med logo og kort tekst 

 En samlet Direct Mail (Hvem er I? ; Hvad søger I? ; Hvorfor deltager I?) 

 Facebookopslag med unikt billede til hver partner med ovenstående 

 Meet the partners - Stand på Campus Fuglesangs Allé i 3,5 timer 

- Vi sørger for kaffe til de studerende - derudover eksponeres messen via tre  

 facebookopslag 

 Hjemmesidebanner med logo og nomineringslink til jeres egen nomineringsside, 

som alle skal ind på for at nominerede og for at stemme på deres favorit 

 Plakateksponering til vores Studiemesse, som over 2.500 besøger hvert år 

 Præmie til vinderen er en gavekurv (værdi 800 kr.). + certifikat til de nominerede og 

vinderen 

 To minutters taletid på scenen til Den Gyldne Fugl 
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 Mød de studerende til en 

snak under dagsmessen 

Meet the partners. 

 

 Nyd godt af en bred ek-

sponering på Aarhus BSS  

 

 Skab værdi om jeres 

brand og bliv eksponeret 

som prisuddeler til en so-

cial pris 

 

 Mød de studerende i 

øjenhøjde og skab en  

positiv relation til din virk-

somhed 

 

Pris: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle priser er ekskl. moms. 
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9.000 ,- 

2.000 ,- 
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1.000+  
Kandidatstuderende, 

fordelt over syv 

cases Fremtidige  
medarbejdere 

Styrker din virksomhedsbrand 
og åbner de studerendes øjne 
for din virksomhed som fremti-

dig arbejdsplads  

Employer branding 

Ideel mulighed for  

employer branding over-

for en stærk fremtidig 

rekrutteringsbase 



Master Case Challenge 
 

Giv din virksomhed mulighed for at lave en specialiseret case til udvalgte kandi-

datstudieretninger på Aarhus BSS. Denne todages Case Challenge giver privile-

geret adgang til de masterstuderende, som jeres virksomhed mangler eller øn-

sker at brande jer over for. Efter torsdag udvælger I de bedste tre løsninger, 

som herefter skal præsentere for jer om fredagen. Herefter vil I på annonce-

ringsdagen skulle præsentere de tre bedste cases og vinderholdet foran alle 

masterstuderende. Der er over 1.000 deltagende studerende fordelt i syv kate-

gorier hvert år – I får ved jeres køb eksklusiv adgang til netop de studerende, I 

vægter højest. Vinderne af jeres case vil modtage en præmie (fest) til en værdi 

af kr. 10.000. 

De studerende har, udover en færdiggjort bacheloruddannelse, forskellige bag-

grunde og kommer til Aarhus BSS fra hele verden. Dette giver deres besvarel-

ser diversitet og perspektiver, der kunne give jeres aktuelle case en ny dimensi-

on. Da Aarhus BSS´ masteruddannelser strækker sig over to år, med begyndel-

se ultimo august, vil disse studerende snart være tilgængelige på arbejdsmarke-

det, hvilket giver jer en unik mulighed for at få adgang til dem allerede nu. Stu-

denterlaugets Master Case Challenge giver jer 3,5 times direkte kontakt med de 

studerende, hvoraf de 3 timer er effektiv casesolving. I vil således være top-of-

mind når disse studerende skal søge job, eller kunne modtage ansøgninger til 

jeres studiestillinger. Master Case Challenge er med andre ord en oplagt mulig-

hed for employer branding hos specialiserede fagområder, så I fremover vil til-

trække de bedste medarbejdere.  

Markedsføringsplanen for eventet er bred og gør brug af flere forskellige typer 

af promovering. I den sidste uge i juli udsendes AU Pjecen til alle nye master-

studerende på Aarhus BSS, hvori I vil være inkluderet. Dette giver mulighed for, 

at de studerende på forhånd kan finde information om jeres virksomhed. Ligele-

des udarbejdes en specialiseret Direct Mail til netop jeres studieretninger. Under 

og efter Master Case Challenge vil der sideløbende forekomme social media 

promovering på Studenterlaugets Facebook side, med over 7000 følgere, hvor 

der vil inkluderes stemningsbilleder fra eventet.  
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Markedsføringspakke og praktisk 

 En Direct Mail sendt ud specifikt til de studerende, som skal lave jeres case  

 Kombination af trykt markedsføring og social media promovering 

 10.000 kr. til vinderholdet til en fest i Klubben 

 3,5 timer med de studerende - hvoraf 3 timer er effektiv case løsning 

 Vi har en kameramand til rådighed, der tager billeder på dagen 

 Overrækkelse af certifikat og en ekstra præmie til vinderne 

  Tapas-session med de 21 udvalgte hold efter udvælgelsen 

 Vurdering af præsentation fra de tre bedste hold, hvorefter I finder vinderløs-

ningen. 

Caseopdeling 

 Strategy & Marketing 

 IT Intelligence 

 Jura & revision 

 Finance 

  Communication Consulting 

  Logistics and controlling 

  Consulting 

Studenterlauget, Aarhus BSS 
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1.200  
Nye bachelorstude-

rende venter på din 

virksomhed Bliv set af frem-
tidens talenter 

Vær i fremtidens talenters be-
vidsthed fra deres første dag 

på studiet, og vær sikker på at I 
indgår i deres overvejelser i 

fremtiden 

Employer branding 

Idèel mulighed for  

employer branding over-

for en stærk fremtidig 

rekrutteringsbase 

 

 

 
Claus Bjørn 

KONCERN SALGSDIREKTØR FLÜGGER AS 



Bachelor Case 
 

Ved at være partnervirksomhed for Aarhus BSS´ årlige Bachelor Case Challenge når din virksomhed 

ud til alle økonomi- og kommunikationsstuderende i Aarhus. Ønsker I eksklusiv adgang til alle nye 

studerende på en hel årgang, for på den måde at øge kendskabet til eller rette deres fokus mod jer, 

så er et partnerskab omkring Studenterlaugets Bachelor Case Challenge den bedste løsning. Denne 

Case Challenge er fordelt over to dage; hvoraf den første er casesolving og den anden er præsentati-

onen og udvælgelsen af vinderholdene hos jer. Forud for jeres udvælgelse skal finalistholdene, ud-

valgt af deres instruktors (tutorerne), præsentere deres løsning for vores interne jury. Denne jury ud-

vælger 5 hold, bestående af maksimalt otte personer, der går videre til finaledagen hos jer. Et partner-

skab giver unikke muligheder for bred eksponering til nye studerende og skaber en masse synlighed 

omkring jer. Hvert år i slutningen af august starter omkring 1.500 studerende på Aarhus BSS, som 

alle vil være bekendte med jer fremover. Ved at præsentere de studerende for jeres virksomhed vil I 

opnå indsigt i deres tankegang omkring jeres virksomhed. Deres meninger kan således med fordel 

anvendes til at lære dette segment bedre at kende.  

De studerende kommer til Aarhus BSS efter endt ungdomsuddannelse eller sabbatår, og befinder sig 

hovedsagelig i aldersgruppen 19 til 23 år. Derudover har disse forskellige baggrund fra diverse gym-

nasiale uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. Dette giver deres besvarelser diversitet, og spreder 

budskabet omkring jer ikke udelukkende i Aarhus og omegn. Studenterlaugets Bachelor Case Chal-

lenge giver jer et personligt oplæg om virksomheden og casen, 3 timers effektiv casesolving og mulig-

heden for at vise jer frem på egen lokation. I vil således være placeret øverst i de studerende hukom-

melse, hvad end det gælder jobsøgning under studiet eller fremtidigt køb af produkter efter Case Cha-

llengen er overstået. Bachelor Case Challenge giver jer en unik mulighed for at øge jeres kendskabs-

grad og forbedre jeres employer branding hos flere relevante faggrupper indenfor økonomi og kom-

munikation.  

Markedsføringsplanen, der understøtter dette event er en kombination af flere typer af marketing. I vil 

indgå i rushåndbogen med en dobbeltsidet annonce. Denne rushåndbog uddeles til samtlige stude-

rende og anvendes af mange som et tillidsvækkende opslagsværk, da mange af de studerende kom-

mer fra andre byer. I bliver således opfattet som en tillidsværdig partner af Aarhus BSS. Dertil inklude-

res tryk på instruktorenes (tutorernes) skjorter. Disse instruktors er de studerendes kontaktpersoner 

det første halve år af deres studier og forbindes med stor tillid og troværdighed fra begyndelsen. I vil 

her være synlige når de studerende er mest modtagelige over for ny information. Endvidere vil der 

være et personligt oplæg for alle de studerende fra jer, som udformes efter jeres ønsker. Derved vil 

den mere personlige relation kunne etableres fra starten af de studerendes studietid. Sidst, men ikke 

mindst inkluderes social media promovering på Studenterlaugets Facebookside, som har over 7.000 

følgere. Denne promovering finder sted på dagen for jeres oplæg samt casesolving og mandagen ef-

ter de studerendes introduktionsuge er overstået. Her vil indgå grafisk materiale fra Studenterlaugets 

kameramand og grafiker, hvori I vil indgå. Dette materiale kan herefter anvendes af jer selv til andre 

markedsføringstiltag.  
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Alle priser er ekskl. moms. 

Markedsføringspakke og praktisk information: 

 Trykt logo på kraven af alle instruktorskjorter 

 A3-plakater i alle lokaler under introduktionsugen  

 Dobbeltsidet annonce i Rushåndbogen, som postomdeles til alle nye  

studerende 

 Taletid foran alle nye studerende 

 Annoncering på Facebook og vore plasmaskærme igennem hele  

introduktionsugen 

 Vi har dygtige medarbejdere, der kan hjælpe med at udforme jeres case.  

 Vi har udvalgt en jury af dygtige studerende, der udvælger de 5 hold, der del-

tager i finalen hos jer.  

 Vi har en kameramand til rådighed, som tager billeder på dagen 

 Der gives et finalistcertifikat (til finalisterne), samt en fest i vores klub til en 

værdi af 8.000 kr. til vinderholdet.  
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Kontakt os 

Ring til os for at få flere 

oplysninger om vores tje-

nester og produkter   

Studenterlauget 

Fuglesangs Allé 4, 4 sal. 

8240 Århus V 

+ 45 87 16 40 20 

br@studenterlauget.dk 

Besøg os på internettet: 

www.studenterlauget.dk 
Studenterlauget, Aarhus BSS 


