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Hvem er målgruppen? 
De over 12.000 kandidat- og bachelorstuderende på Aarhus BSS, fordeler sig ved ca. 

5.000 kandidatstuderende og 7.000 bachelorstuderende. Derforuden tilkommer der hvert 

år omkring 1.200 nye bachelorstuderende, som sikrer udskiftning og derved større reach 

ved kontinuerlig tilstedeværelse på campus. 

Studenterlauget kan give din virksomhed adgang til de studerendes hverdag, med henblik 

på at gøre jer til deres foretrukne leverandør indenfor jeres felt. Vi giver jeres virksomhed 

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 erhvervsjura, 

økonomi, erhvervsøkonomi mv. 

 

Præg din fremtidige indtægtskilde 

Alle mennesker danner indtryk i deres unge år. Markedsføring gennem Studenterlaugets 

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. 
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Studenterlauget  
 

 
  

  

 

 

 

 

 

Studenterlauget er en non-profit studenterorganisation, med beliggenhed på Aarhus BSS 

og har omkring 4.000 aktive medlemmer. Vi er uden sidestykke den største 

studenterorganisation i Danmark og har været en del af det danske studieliv 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 

ølkassepengene til de lokale studiefester. Vi er derimod en professionel organisation med 

en klar organisationsstruktur, fra projektleder, direktionsmedlemmer til 

bestyrelsesmedlemmer mv. Vi beskæftiger på årsbasis mere end 300 lønnede 

medarbejder og omsætter for over 16 millioner kr.  

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

Nordens største case competition, markedsføring på universitetet og meget mere. Vi kan 

derfor garantere, at du får en professionel samarbejdspartner i Studenterlauget. 



 

 

 3 

 
 
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 virksomhed, enten i dette produktkatalog 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, stiller en af Studenterlaugets kompetente 

marketingskonsulenter gerne op til en snak om, hvordan vi kan imødekomme jeres behov. 

 
Fordele ved et partnerskab med Studenterlauget 
 

➢ Forskellige og effektive eksponeringsplatforme 

➢ Stærk og fremtidssikker målgruppe 

➢ Professionel og stærk partner 

➢ Bedste know how om de studerende 

➢ Unik adgang til de studerende i Aarhus 

 
 

 

  
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 
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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 

forlængelse 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 4.000 

studerende, som din virksomhed kan 

få kontakt 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 4.000 studerende 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 10.00 - 15.30  

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

• Messen bliver afholdt medio 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 4.000 messegæster 
• Omkring 20 deltagende virksomheder 
• Direkte personlig kontakt 
• Udform jeres helt egen unikke stand 

 

Priser: 
 

Lille stand (3x3)  Stor stand (3x4) 

8.995,-   10.995,- 
 
Alle priser er ekskl. moms. 
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Den Gyldne Fugl  
- Akademiske priser  
Søger jeres virksomhed de absolut 

bedste kandidater og skarpeste nye 

talenter indenfor jeres branche, og 

ønsker I et forspring over jeres 

konkurrenter? Så er et akademisk 

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 

studerende 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 personer 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 fremtidens 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  

• Nomineringsside på Studenterlaugets hjemmeside med jeres logo og info  

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

• Hjemmesidebanner med logo og link til 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 til (værdi 1.000 kr.) + Certifikat til de nominerede og vinderen  
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• Få fat i de bedste studerende og kom foran jeres konkurrenter 

• Opnå bred eksponering af jer som fremtidig arbejdsplads 

• Vær en del af årets helt store begivenhed på Aarhus BSS 

• Tag en snak om karriere-planer med de studerende til jeres helt egen 

messe Meet the Partners 

 

Priser: Forplejning    

15.000,-  2.000,-  
 
Alle priser er ekskl. moms.   

 

Mad og vin ad libitum til jeres repræsentanter, de nominerede og deres gæster. Samlet 9 personer 
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Den Gyldne Fugl  
- 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 

projekt, foruden andre topstuderende 

med meget imponerende cv´er. 

Som hovedparter på Årets 

Businessstuderende, får I foruden 

adgang til den samme 

markedsføringspakke som de andre 

akademiske partnere følgende ekstra. 

 

Markedsføringspakke  
• Akademisk markedsføringspakke -  

• En individuel Direct mail  

• Videoklip på aftenen til promovering af jeres virksomhed  

• 2 selvstændige priser - Årets businessstuderende kandidat og årets businessstuderende 

bachelor. Præmie til begge vindere på 1.000 kr.  

• Få fat i de bedste studerende og kom foran jeres konkurrenter  
• Opnå bred eksponering af jer som fremtidig arbejdsplads  
• Tag en snak om karriere-planer, med de studerende til jeres helt egen messe: Meet the 
Partners. 

 

Priser: Forplejning    

40.000,-  4.000,-  
 
Alle priser er ekskl. moms. 

Mad og vin ad libitum til jeres repræsentanter, de nominerede og deres gæster. Samlet 18 personer 
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Den Gyldne Fugl  
- Sociale priser 

Vil du gerne have adgang til de mere 

end 12.000 studerende på Aarhus BSS, 

samtidig med, at du skaber en positiv 

relation til dit brand og produkt? Så er et 

socialt partnerskab 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 eksponeres mere end 100.000 

gange månedligt. 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 

timer, 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 har over 4.000 besøgende hvert år  

• Præmie til vinderen (værdi 800 kr.). + certifikat til de nominerede og vinderen  

• To minutters taletid på scenen til Den Gyldne Fugl  
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• Nyd godt af en bred eksponering på Aarhus BSS 

• Skab værdi om jeres brand og bliv eksponeret som prisuddeler til en social pris 

• Mød de studerende i øjenhøjde og skab en positiv relation til din virksomhed 

 

Priser: Forplejning    

9.000,-  2.000,-  
 
Alle priser er ekskl. moms. 

Mad og vin ad libitum til jeres repræsentanter, de nominerede og deres gæster. Samlet 9 personer 
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Ønsker jeres virksomhed at stå stærkt på Aarhus Universitet og komme i direkte kontakt med de 

mest talentfulde og ambitiøse businessstuderende med fokus på kommunikation og marketing? 

Commcase Aarhus er en case competetion, hvor ni udvalgte hold i løbet af tre dage vil prøve 

kræfter med cases fra prominente danske virksomheder.  

Som partner ved Commcase Aarhus vil i have mulighed for opleve de mest talentfulde studerende 

arbejde med netop de udfordringer, som I oplever i jeres hverdag. I har mulighed for at spotte 

fremtidige ansatte før konkurrenterne, og I vil derfor også modtage CV fra alle deltagere.  

 

 

Før:  

• Ansøgere screenes og ni hold med hver tre deltagere udvælges til at deltage 

 

Første dag: 

• Deltagerne klædes fagligt på ved oplæg om præsentationsteknik etc. 

• Den indledende case løses og præsenteres foran af dommerne. 

 

Anden dag: 

• De ni hold løser hovedcasen og afleverer til aften deres besvarelse. 

• Alle deltagere inviteres til en let aftensmad, inden de tre finalister offentliggøres. 

 

Tredje dag: 

• De tre finalister præsenterer deres besvarelser på scenen foran dommere og tilskuere.  
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Praktisk 
 

• Forløber over tre dage med en indledende case samt en hovedcase 

• Ni hold med hver tre deltagere udvælges på baggrund af ansøgning og cv til at være med 

• Casen skrives af jer i samarbejde med Studenterlauget 

• Studenterlaugets kameramand tager billeder gennem hele forløbet, som I efterfølgende kan 
bruge. 

• Markedsføring gennem flere af Studenterlaugets kanaler. 

• Det forventes, at I som partnere er til stede under hele forløbet. 

• Pris: 40.000,- 

 

Priser: 
 

Indledende Case  Hovedcase  Begge cases 

  

15.000,-   25.000,- 35.000,-   
 
Alle priser er ekskl. moms. 
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Master Case Challenge 
 

Vil jeres virksomhed have eksklusiv adgang til målrettede masterstuderende? Et samarbejde med 

Studenterlauget omkring Master Case Challenge vil sikre jeres virksomhed netop dette. 

Over 1.200 nye masterstuderende starter hvert år på Aarhus BSS, og de vil allerede efter to år 

være tilgængelige på arbejdsmarkedet. I får som partner muligheden for at blive de 

masterstuderendes top-of-mind, når de studerende senere skal søge job. Master Case Challenge 

er en ideel mulighed for at gøre jeres virksomhed attraktiv overfor masterstuderende, som netop er 

interesserede i jeres forretningsområde. Master Case Challenge består af syv forskellige 

kategorier, som er udvalgt på baggrund af de forskellige studieretninger. I vil som partner blive 

tilknyttet én af disse syv kategorier. 

Master Case Challenge er en ideel mulighed for employer branding overfor en stærk og talentfuld 

fremtidig rekrutteringsbase, som efter kort tid vil stå på spring for at blive en del af netop jeres 

virksomhed. 

 

 

Master Case Challenge i pixiudgave: 

 

Første dag: 

• I får mulighed for at præsentere jeres virksomhed og case overfor de studerende 

• Deltagerne får udleveret jeres case 

• Deltagerne løser jeres case 

• Deltagerne afleverer deres besvarelser til jer via mail 

• I løbet af aftenen udvælger I tre hold, som skal præsentere deres case på anden dagen. 

 

Anden dag: 

• Finaledag som afholdes på Aarhus BSS. 

• De tre finalisthold præsenterer deres løsninger foran en af jer udvalgt jury. 

• I udpeger selv vinderen. 

• Finaleshow, hvor vinderne i de syv kategorier kåres. 

• Efterfølgende eksklusivt tapasarrangement for partnere samt finaledeltagere. 
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Markedsføringspakke og praktisk information 

• 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 inkluderet 

• 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 vinderløsningen. 

 

Caseopdeling 

• Strategy & Marketing 

• IT Intelligence 

• Jura & revision 

• Finance 

• Communication Consulting 

• Logistics and controlling 

• Consulting 

 

 

Pris: 15.000,-      
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Bachelor Case  
Vil jeres virksomhed have eksklusiv adgang til over 1.200 nye bachelorstuderende på Aarhus 

BSS? Et samarbejde med Studenterlauget omkring Bachelor Case Challenge vil sikre jeres 

virksomhed netop dette. 

Bachelor Case Challenge er ideel, hvis jeres virksomhed ønsker øget synlighed og eksponering 

blandt nye, håbefulde bachelorstuderende. I vil ryge markant frem i bevidstheden hos de 

studerende – både når det gælder studiejobs og fremtidige jobmuligheder. Ved at invitere de 

studerende indenfor i jeres virksomhed og præsentere dem for jeres dagligdagsudfordringer vil de 

opnå både indsigt og øge interessen i jeres virksomhed. 

Bachelor Case Challenge er en ideel mulighed for employer branding overfor en stærk og 

talentfuld fremtidig rekrutteringsbase. 

 

 

Bachelor Case Challenge i pixiudgave: 

 

Første dag: 

• I får mulighed for at præsentere casen for 1.200 studerende 

• Deltagerne får udleveret jeres case 

• Deltagerne løser jeres case 

• Deltagerne afleverer deres besvarelser 

• 5 finalisthold udvælges af en intern jury i Studenterlauget. 

 

Anden dag: 

• Finaledag, som foregår på jeres egen lokation. 

• De fem finalisthold præsenterer deres løsninger foran jeres egen jury 

• I udpeger selv vinderholdet  
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Markedsføringspakke og praktisk information:  

• Trykt logo på kraven af alle instruktorskjorter 

• A3-plakater i alle lokaler under introduktionsugen 

• Dobbeltsidet annonce i Rushåndbogen 

• 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 deltager 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. 

 

 

Pris: 45.000,-     


