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 12.000 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 4.300 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 18 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.
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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
Ø Forskellige og effektive eksponeringsplatforme
Ø Stærk og fremtidssikker målgruppe
Ø Professionel og stærk partner
Ø Bedste know how om de studerende
Ø 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

3

Produktoversigt
___________________________________________
Plasmaskærme

5

Rammeopslag

7

Direct mail

9

Snapchat Takeover

11

Rushåndbog

13

Event i Klubben

15

Kaffekopper med logo

17

Hjemmesidebanner

19

Flyersomdeling

21

Morgenmadsomdeling

23

Prisliste

25

4

Plasmaskærme
Præg en spændende og fremtidssikret målgruppe, på en enkel og fleksibel
måde gennem Studenterlaugets plasmaskærme. Få adgang til de over
12.000 studerende, i aldersgruppen 19-30 år, som har deres gang på Aarhus
Universitet.
Vores plasmaskærme er placeret på universitetets knudepunkter, hvilket gør,
at mediet formår at skabe over 100.000 eksponeringer om måneden. Vi har
skærme placeret følgende steder:
• I vores velbenyttede kantine, som har omkring 4.500 daglige
transaktioner.
• I Klubben, som i dagtimerne bliver benyttet af de studerende både som
studiepladser og til at hygge med et brætspil.
• Vores velbenyttede printerrum, hvor de studerende kan benytte en af
vore printere til opgaveprint.
• På vores informationskontor, hvor de studerende søger hen, når tvivl
omkring campus, events eller tilbud fremkommer.
Når du som virksomhed erhverver dig dette produkt, køber du en ud af de ti
fleksible pladser på vores skærme, hvor du selv har komplet kontrol over
hvad du vil have vist. Vi skifter gerne din video eller dit spot, så ofte som du
ønsker.
Forårssemester:
Efterårssemester:

1. februar til
1. august til

31. juli
31 januar

Praktisk information:
• Samlet 8 skærme
• 15 sekunders film eller spot
• JPEG-format 1920x1080 pixels eller videoformat 1920x1080 pixels
• Materiale kan udskiftes efter behov og fremsendes senest 1 uge før
brug
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•
•
•
•
•

Få adgang til en spændende og fremtidssikret målgruppe
Skab langsigtede kundepræferencer
Over 4.500 daglige visninger
Fleksibelt medie med mulighed for visning af video eller spot
Få dit budskab ud til over 12.000 studerende. Let og fleksibelt.

Priser:
1 måned

1 semester

4.000,-

18.000,-

Alle priser er ekskl. moms.
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Rammeopslag
Præg en spændende og fremtidssikret målgruppe på en enkel måde gennem
Studenterlaugets rammeopslag. Få adgang til de over 12.000 studerende i
aldersgruppen 19-30 år, som har deres gang på Aarhus BSS.
Vores rammeopslag er placeret i vores klub/bar/café, som er lokaliseret på
Campus Fuglesangs Allé. Klubben er siden 2012 blevet kåret tre år i træk til
årets fredagsbar i Aarhus. Rammerne er placeret for enden af alle
studiepladser i Klubben, som i dagtimerne bliver flittigt benyttet af de
studerende.
Når du erhverver dig rammeopslagsproduktet, køber du retten til eksponering
på 20 rammer. Disse rammer kan udskiftes en gang hver anden uge, hvilket
Studenterlaugets medarbejdere er behjælpelige med. Dette giver dig en god
fleksibilitet uden ekstra arbejde eller omkostninger, da Studenterlauget står
for tryk af dine rammeopslag.
Forårssemester:
Efterårssemester:

1. februar til
1. august til

31. juli
31. januar

Praktisk information:
•
•
•
•

20 rammer placeret for enden af læsepladserne i Klubben
Ca. 500 daglige besøgende i Klubben med 150 studiepladser
A4 + 1 cm margin (Sendes i PDF- eller JPEG-format)
Udskiftning efter behov, maks. en gang hver anden uge
• Studenterlauget står for trykomkostninger, I leverer materiale senest 1
uge i forvejen
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• Fang de studerende under hyggelige og afslappede omgivelser
• Skab langsigtede kunde-præferencer
• Omkring 500 daglige besøgende
• Fleksibel platform med mulighed for udskiftning hver anden uge
• Ideelt medie til eksponering af aktuelle tilbud

Priser:
2 uger

4 uger

1 semester

2.000,-

3.000,-

12.000,-

Alle priser er ekskl. moms.
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Direct mail
Præg en spændende og fremtidssikret målgruppe på en enkel og unik måde
gennem Studenterlaugets Direct mail. Få adgang til en målgruppe på 7.000
subscribers i aldersgruppen 19-30 år, som hele tiden er i bevægelse.
Vores Direct mailsubscribers har alle accepteret modtagelsen af nyheder,
tilbud og information fra Studenterlaugets partnere og afventer din
virksomheds unikke tilbud, arrangementer mv. Når du som virksomhed
sender en mail ud via Studenterlaugets netværk, bliver I ikke mødt af suspekt
og ryger ikke i spamfiltret, da mailen udsendes af en kendt og troværdig part,
nemlig Studenterlauget.
Fantasi er nøgleordet forbundet med dette produkt, da I som virksomhed har
frie rammer til at udforme mailen præcis som I ønsker med billeder, tekst,
links osv., så den passer præcis til jeres budskab.
I bestemmer selv, hvornår mailen skal udsendes, men det er et populært
produkt, og vi er begrænset til et bestemt antal udsendelser, så book datoen
for din virksomheds udsendelser i god tid.
Rabat ved køb: 10% på mail. nr. 2 - 15% på mail. nr. 3 - Derefter 20%

Praktisk information:
• Omkring 7.000 subscribers
• Kan afsendes når I ønsker det, vi skal blot have materialet mindst en
uge før
• Mailen må maks. fylde 500kb i JPEG- eller PDF-format
• Udsendes via Mailchimp med Studenterlauget og din virksomhed som
afsender
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• Send din egen skræddersyede mail ud til de studerende
• Ingen forvirring eller informations overload, kun dit budskab
• Få jeres budskab ud til cirka 7.000 subscribers
• Troværdig og kendt afsender
• Særlig anvendelig til online tilbud eller information

Priser:
1 mail

2 mails

3 mails

4 mails

4.000,-

7.600,-

11.000,-

14.200,-

Alle priser er ekskl. moms.
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Snapchat Takeover
Interager digitalt med 1500 studerende på Aarhus BSS gennem
Studenterlaugets officielle snapchatprofil. Skab jeres content, og kommuniker
i øjenhøjde på de studerendes egne vilkår.
Ved at overtage Studenterlaugets snapchat, kan i skabe jeres content
gennem en historie, som vores følgere ser og kan interagere med. Gennem
Snapchat kan i nå jeres målgruppe, uanset hvor de befinder sig og samtidigt
lede dem videre til hjemmeside, egen SoMe eller lign. gennem
linkfunktionerne.
Snapchat kan bruges meget alsidigt og til mange formål; employer branding,
user acquisition, product marketing, billetsalg eller noget helt andet. Jeres
content kan vinkles til det mål i har med jeres marketing-indsats.
66% af alle Snapchat-brugere tjekker deres bruger dagligt, hvilket sikrer at
jeres content vil blive set af en stor målgruppe.
Konkret køber i ved et Snapchat takeover retten til at lave content på
Studenterlaugets officielle Snapchat-profil og lægge det på profilens story.
Herved vil alle følgere af profilen kunne se og interagere med jeres content i
24 timer. I kan frit indsætte links eller opfordre til interaktion med vores
brugere.
Vi kender vores medlemmer utroligt godt, og vil derfor hellere end gerne
tilbyde sparring og feedback når i skal udarbejde content til jeres Snapchat
takeover.
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Tilføj Studenterlauget på snapchat!
• Lav din egen content og interager med Studenterlaugets 1500 følgere
• Stor kreativ frihed til at udforme jeres budskab
• Få jeres budskab ud til cirka 1.500 følgere
• Troværdig og kendt afsender

Priser:
1 dag

2 dage

3 dage

3.000,-

5.000,-

6.500,-

Alle priser er ekskl. moms.
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Rushåndbog
Studenterlaugets årlige rushåndbog bliver udleveret til de 2.500 nye
studerende på Aarhus Universitet når de møder ind til studiestart. Dette
sikrer, at alle de studerende får rushåndbogen i hænderne.
Rushåndbogen er livsnødvendig for de nye studerende og indeholder alt
relevant information om studiestarten, og det er derfor nødvendigt for de
studerende 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
gentagende tendens er, at over 70% af de nye studerende er tilflyttere, hvilket
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 ultimo 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
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•
•
•
•
•

Fang de studerende lige når de flytter til byen.
Få first mover advantage til en attraktiv og fremtidssikret målgruppe.
Bliv uddelt til de 2.500 nye studerende
Omdeles i forbindelse med studiestart hos Aarhus BSS.
Effektiv og billig måde at nå de studerende

Priser:
1/2-sides annonce

1/1-sides annonce

3.000,-

5.000,-

2/1-sides annonce

Indre forside

Bagsiden

6.500,-

5.500,-

9.000,-

Alle priser er ekskl. moms.
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Event i Klubben
Skab jeres helt egen messe i Klubben på Fuglesangs Allé. I får her
muligheden for en central placering, i Aarhus hyggeligste læsecafe, hvor
hundredvis af studerende bruger deres dag på at drikke kaffe og løse
opgaver.
Ved køb af et event i Klubben, får I fri adgang til et område på 4x6 meter,
som er placeret centralt i Klubben i tidsrummet 11.30-16. I har fuldstændig
frie rammer til at definere, hvad der skal ske i løbet af de 4,5 timer. Det kunne
være konkurrencer, informative samtaler, fremvisning af produkter mv. Vi
kvitterer med et Facebookopslag på dagen, hvor vi gør vores ca. 8.000
følgere opmærksomme på jeres tilstedeværelse.
Det er altid populært med et trækplaster, så de studerende får et ekstra
incitament til at besøge jeres stand. Derfor er det muligt at tilkøbe både kaffe,
kage og rundstykker, når I afholder en stand.
Det er muligt at tilkøbe en markedsføringspakke til dette produkt, som med
garanti gør messen til en succes.
Pakken inkluderer: En Direct mail, To ugers eksponering på
plasmaskærmene samt kage ca. 100 personer og fire gange seks liters kaffe.

Praktisk information:
4x6 meters stand opført ud fra jeres ønsker
Tidsrum 11.30-16 på en valgfri dag
Inkl. facebookopslag om morgenen til vores ca. 8.000 relevante følgere
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•
•
•
•
•
•

Fang de studerende under hyggelige og afslappede omgivelser
Skab jeres egen dagsmesse
Eksklusiv adgang til de studerendes miljø
Promovering af event via sociale medier
Frihed til kreativitet, udform standen efter jeres ønsker og behov
Tilkøb markedsførings-pakke samt rundstykker og kaffe til de
studerende

Priser:
Event i Klubben

Inkl. Markedsføringspakke

5.000,-

8.000,-

Alle priser er ekskl. moms.
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Kaffekopper med logo
Vil du være de studerendes ven i nød? Den som de tyr til, når studiet bliver
hårdest, og de mangler den sidste hjælp til at færdiggøre deres opgave? Så
er vores kaffekopper med logo det rette, produkt for din virksomhed.
Med dette produkt, sikrer du ikke blot en bred eksponering på hele campus,
men du sikrer også, at din virksomhed eller dit budskab bliver associeret med
de studerendes allerbedste ven, nemlig kaffe.
Der er fuld fleksibilitet i forhold til farve, logo, QR-kode mv. Det er helt op til
jeres krav og behov. Derudover er der mulighed for at lave flere forskellige
kaffekopper ved bestillinger på over 10.000 stk. Dette giver din virksomhed
mulighed for at eksponere flere forskellige budskaber hen over månederne,
semestrene eller året.
Studenterlauget står for alt det praktiske; I skal som virksomhed blot levere
logo, QR kode eller andet, hvorefter Studenterlauget står for produktionen og
eksponeringen af kopperne igennem vores velbesøgte kantine, der langer ca.
500 kopper over disken hver dag. Skynd dig at slå til og bliv den
problemløser, de studerende søger efter!
Forårssemester:
Efterårssemester:

1. februar til
1. august til

31. juli
31 januar

Praktisk information:
• Udskiftning af design efter behov - koster kr. 2.000 pr. gang
• Studenterlauget står for formidling af produktion med ekstern partner
• Ca. 10.000 kopper om måneden (50.000 pr. semester)
• Levering af logo mv. i VECTOR format, minimum fire uger før start
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• Fang de studerende under hyggelige og afslappede omgivelser
• Bliv eksponeret på HELE Aarhus BSS gennem logo på kaffekopperne
• Ca. 10.000 solgte kopper kaffe om måneden
• Udform kaffekoppen med farve, logo mv.
• Vær den, de studerende tyr til, når de har allermest brug for hjælp til studiet

Priser:
10.000 stk.

50.000 stk.

100.000 stk.

(1 måned*)

(1 semester*)

(1 år*)

12.000,-

50.000,-

95.000,-

Alle priser er ekskl. moms.
*Antal solgte kopper kaffe kan variere fra måned til måned, hvorfor den angivne varighed af jeres eksponering er
vejledende.
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Hjemmesidebanner
Opnå en bred eksponering på Studenterlaugets hjemmeside, hvor din
virksomheds budskab vil blive vist som et slide på forsiden. Her vil du få
adgang til de mere end 20.000 unikke månedlige besøgende, vores
hjemmeside har.
Ved køb af hjemmesidebanner vil der være mulighed for at udskifte dit
banner og/ eller reklame så mange gange, du ønsker. Dette giver platformen
en god fleksibilitet og giver din virksomhed mulighed for at målrette tilbud, så
de passer til jeres konkrete kampagne.
Vores slides på forsiden fylder ca. 33% af startsiden, hvilket sikrer din
virksomhed optimal eksponering. Dette slide kan med fordel linke til et
specifikt tilbud, event eller andet, som du vil gøre de studerende opmærksom
på.
Forårssemester:
Efterårssemester:

1. februar til
1. august til

31. juli
31 januar

Praktisk information:
• Materialet skal sendes i VECTOR-format
• Størrelse til slide: 1350x330 pixel
• Fremsendes senest 1 uge før start
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• Fyld omkring 33% af startsiden på vores hjemmeside
• Bliv set af over 20.000 unikke månedlige besøgende
• Bliv associeret med Studenterlaugets velkendte ansigt
• Køb et helt semester og få et permanent talerør til de studerende
• Særligt velegnet medie til online tilbud eller events

Priser:
1 måned

1 semester

2.000,-

8.000,-

Alle priser er ekskl. moms.
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Flyersomdeling
Med omdeling af flyers, køber din virksomhed rettigheden til at dele flyers ud
på Aarhus BSS præcis den dag, I ønsker indenfor tidsrummet 8.00 - 16.00.
I får som virksomhed åbnet op for uanede muligheder, da I kan formidle lige
netop det budskab, I ønsker gennem uddeling af flyers, produkter eller andet.
I får muligheden for at placere jer direkte hvor de studerende har deres gang,
hvilket sikrer maksimal rækkevidde.
Når I køber produktet, har I eneret til uddeling af materiale den dag, hvilket
betyder, at I ikke skal konkurrere om de studerendes opmærksomhed. Dette
mindsker også mulige irritationsmomenter hos de studerende, da de ikke
bliver overloaded af tilbud, men kun skal forholde sig til jeres budskab.
Praktisk information:
• Materiale udarbejdes af jer
• Uddeling foretages af jer, med adgang til de store bygninger (uddeling
foregår udenfor)
• Kun fysisk uddeling er tilladt (hånd til hånd)
• Der må lægges supplerende flyers eller andet på Studenterlaugets
informationskontor, men ikke andre steder
• Vi holder området frit for andre uddelende virksomheder
• Vi promoverer jeres ankomst på Facebook på dagen
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• Få eksklusiv adgang til Aarhus BSS en hel dag
• Del ubegrænsede flyers eller andet ud til de studerende
• Få dit budskab ud til en stærk og fremtidssikker målgruppe
• Alsidigt medie, som kan bruges til eksponering af alt

Priser:
Omdeling

3.000,Alle priser er ekskl. moms.

22

Morgenmadsomdeling
Morgenmadsomdeling giver din virksomhed et hyggeligt take på den
traditionelle omdeling. I har her mulighed for at kombinere jeres flyer,
konkurrence eller andet med et rundstykke med smør, som kan redde enhver
studerendes hårde morgenforelæsning.
Skab goodwill omkring jeres omdeling, produkt og brand ved at give de
studerende en rigtig god start på morgenen. I skal blot levere materialet, der
skal omdeles minimum en uge før, så laver vi rundstykkerne og pakker det
hele i poser sammen med smør, så I, i ro go mag, kan møde op på dagen og
dele morgenmaden ud.
Når I køber produktet, har I eneret til uddeling af materiale den dag, hvilket
betyder, at I ikke skal konkurrere om de studerendes opmærksomhed. Dette
mindsker også mulige irritationsmomenter hos de studerende, da de ikke
bliver overloaded af tilbud, men kun skal forholde sig til jeres tilbud.

Praktisk information:
• Materiale foretages af jer
• Uddeling foretages af jer, med adgang til de store bygninger (uddeling
foregår udenfor) Hjælp til uddeling kan tilkøbes
• Kun fysisk uddeling er tilladt (hånd til hånd)
• Der må lægges supplerende flyers eller andet på Studenterlaugets
informationskontor, men ikke andre steder
• Vi holder området frit for andre uddelende virksomheder
• Vi promoverer jeres ankomst på Facebook på dagen
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• Få eksklusiv adgang til Aarhus BSS
• Del jeres budskab på en anderledes og hyggelig måde
• Skab goodwill omkring jeres brand eller budskab
• Alsidigt medie, som kan bruges til eksponering af alt
• Kombiner rundstykkerne med flyers, gavekort eller andet

Priser:
200 rundstykker

Pris pr. ekstra rundstykke

3.000,-

15,-

Uddeling af Studenterlauget

500,24

Prisliste

Alle priser er ekskl. moms.

Produkt

Pris

Plasmaskærm 1 måned

Kr. 4.000

Plasmaskærm 1 semester

Kr. 18.000 - Spar 6.000,-

Rammeopslag 4 uger

Kr. 3.000 - Spar 1.000,-

Rammeopslag 1 semester Kr. 12.000 - Spar 6.000,Snapchat Takeover 1. dag Kr. 3.000
Direct mail

Kr. 4.000

Event i Klubben

Kr. 5.000

(SIK) inkl. markedsføring

Kr. 8.000 - Spar 3.000,-

Kaffekopper 10.000 stk.

Kr. 12.000

Kaffekopper 50.000 stk.

Kr. 50.000 - Spar 10.000,-

Kaffekopper 100.000 stk.

Kr. 95.000 - Spar 25.000,-

Hjemmesidebanner 1 md.

Kr. 2.000

Hjemmesidebanner 1 sem. Kr. 8.000 - Spar 4.000,Flyersomdeling

Kr. 3.000

Omd. rundstykker 200 stk. Kr. 3.000
Pr. ekstra rundstykke

Kr. 15

Hjælp til omdeling

Kr. 500
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Vi kan altid følge op på dine ideer
Vi håber, at I fandt præcis det markedsførings-medie 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 marketings-konsulenter gerne op til
en snak omkring hvordan vi kan imødekomme jeres behov.
Tag et kig på alle vores spændende projekter i vores projektkatalog

Forretningsbetingelser
Der tages forbehold for fejl på hjemmesiden. Der tages forbehold for prisfejl
og trykfejl i kataloget.
Varen anses som leveret, når begivenheden eller den aftalte
afholdelsesperiode er afsluttet.
Fakturering:
Fakturering sker normalt ved produktets begyndelse eller efter afholdt
begivenhed + 14 dage. Det er dog mulig at forhandle ratebetalinger.

Vi ser frem til et partnerskab!
Med venlig hilsen
Business Relations – Studenterlauget
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