
Marknadsföring genom 
Studentkåren Malmö 

Studentkåren Malmö



Studentkåren Malmö har funnits sedan 2001 och representerar ca 25 000 
studenter på fyra av Malmö högskolas fem* fakulteter, vilket innebär allt från 
lärarstudenter och samhällsvetare till socionomer och produktutvecklare. 

För dig som företag, organisation eller offentlig verksamhet kan ni antigen välja 
att marknadsföra er genom att annonsera i någon av våra kanaler eller genom 
personlig kontakt vid något av våra event. 

Om ni väljer att annonsera kan ni potentiellt nå ut till 25000 studenter. Vi på 
Kåren vet vad studenterna vill ha och var de helst hör det nya först och vi hjälper 
er att skräddarsy det bästa för just er verksamhet. 

Vill ni hellre möta studenterna genom personlig kontakt så hjälper vi er gärna 
att lägga upp en plan på hur ni bäst når ut. Här kan vi skräddarsy för just er 
verksamhet om ni vill möta en specifik målgrupp eller om ni vill träffa flera tusen 
studenter under en dag. Att knyta personliga kontakter med studenter redan 
under deras studietid kan vara ovärderligt för just er verksamhet, här kan ni 
träffa framtida medarbetare, beslutsfattare och samarbetsparters. Det nätverk 
ni bygger med studenterna nu kan vara avgörande både för er och dem i fram-
tiden! 

Tveka inte! Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur ni når ut med ert 
budskap på bästa sätt. 

*Kultur och samhälle, Teknik och samhälle, Hälsa och samhälle och Lärande och samhälle.



Mahskara
Sveriges snyggaste studentmagasin
Mahskara är Kårens tidning som skickas hem till alla Kårmed-
lemmar samt distribueras på samtliga av Malmö högskolas 
fakulteter. Malmö högskola, med sina breda kultur- och desig-
nutbildningar, bidrar med kompetenta och engagerade stu-
denter till en redaktion som levererar ett studentmagasin som 
sticker ut i mängden. Mahskara har en upplaga på 7000 ex och 
utkommer fyra gånger/ år. Samtliga annonser trycks i fyrfärg.

Mahskara riktar sig till studenter på Malmö högskola och 
innehållet består av en blandning av djupgående intervjuer, 
högskolerelaterade nyheter och granskande reportage om 
högkolans utmaningar.

Kontakta Förbundsmedia AB för bokning av annonser, 
040-602 14 00, www.fbmedia.se.

Terminsbilaga 
Skickas ut tillsammans med terminsräckningen
Inför varje terminstart skickar Kåren en kåravgiftsavi hem till 
alla studenter på Malmö högskola. Ni har nu möjligheten att 
skicka med en annonsbilaga i 4-färg med valfri information och 
erbjudanden. Antalet foldrar varierar mellan 10 000 – 13 000 st 
beroende på om det är vår- eller hösttermin.

Antal annonser  Pris 
1 st  bilaga 5000 kr 
2 st - 1/termin  9000 kr

Kontakta lykke.sjodin@malmostudenter.se för mer informa-
tion och bokning av terminsbilaga.

Storlek Pris 
1/8   
1/4     
Halvsida               
Helsida             
Baksidan                

3 000 kr
6 000 kr

10 000 kr
15 000 kr
17 000 kr



Kårens dagar 
En introduktionsmässa

Kaffe med Kåren
En mötesplats för direktdemokrati

Webb
www.malmostudenter.se
Kårens hemsida malmostudenter.se har drygt 8000 unika 
besökare vid terminsstarterna och drygt 4000 unika besökare 
under resterande månader. 
Kontakta lykke.sjodin@malmostudenter.se för bokning.

Format  Pris  
45x50 pixlar 1 000 kr/månad

5 000 kr/6 månader 
10 000 kr/år

Kårens dagar är en introduktionsmässa som hålls varje hösterminsstart 
och riktar sig till både nya och gamla studenter. Här finns Kåren, Kårens 
föreningar samt olika företag och organisationer på plats. Det är totalt 
tre dagar, en på Orkanen, byggnaden där  fakulteten Lärarande & 
samhälle håller till. En på Niagara, där studenter från Kultur & samhälle 
och Teknik & samhälle finns, samt en för studenterna på Hälsa & 
samhälle. Mässan pågår mellan 10:00 och 14:00 och i priset ingår lunch 
för utställaren (max 2st) samt bord och eluttag om detta behövs.
Kontakta lena.petersson@malmostudenter.se för mer infor-
mation och bokning. 

Kaffe med Kåren anordnas en gång i månaden på varje fakultet. 
Syftet med Kaffe med Kåren är att skapa en mötesplats där 
studenterna får en möjlighet att direkt påverka sina studier och 
närområde genom direktdemokrati. Kåren svarar på frågor och 
samlar in studenternas åsikter genom enkäter. Vi bjuder alltid 
på fika!

Ditt företag har möjlighet att följa med oss och träffa studen-
terna på deras fakultet. Vi erbjuder ett infobord där ni kan in-
formera studenter om era erbjudanden och delar ut era profil-
produkter om ni så önskar. Lunchbiljett (max 2 st) ingår.  
Kontakta lena.petersson@malmostudenter.se för mer infor-
mation och bokning. 

Medverkan Pris  
1 dag på valfri fakultet             1000 kr
3 dagar på samtliga fakulteter 2500 kr 
1 termin (max 12 tillfällen)  10 000 kr/termin

Pris   
1500 kr/1 dag
2750 kr/2 dagar
3500 kr/3 dagar



Monterplats utanför högskolan
Ha ditt event utomhus
Det finns även möjlighet att ställa u pp en monter på området 
utanför högskolan. Ni står för hela kostnaden av tillståndet och vi 
tar ut en administrationsavgift på 500 kr för ansökan av tillståndet. 

Kontakta lena.petersson@malmostudenter.se för mer infor-
mation och bokning. 

Sopplunch
Sponsra Kårens sopplunch

Varje onsdag anordnar Kåren sopplunch i vår lokal Kølsvinet. 
Soppan kostar 15 kr och är endast för våra medlemmar. Ni har 
möjlighet att finnas på plats med infoburd under sopplunchen 
med era erbjudande eller marknadsförings produkter. Som 
motprestation sponsrar ni med soppa eller bjuder studenterna 
på efterrätt. 
Kontakta lena.petersson@malmostudenter.se så hittar vi 
tillsammans en lösning som passar er.

Branschexklusivitet 
Var ensam i din bransch

Studenter är en köpstark grupp och på Malmö högskola studerar 
ca 25 000 helårs studenter. Vi erbjuder dig och din organisation 
att vara den enda i er bransch att annonsera och medverka på 
Studentkåren Malmös event. 
Kontakta lena.petersson@malmostudenter.se.

Pris  
30 000 kr/år

Jobbannonser
På malmostudenter.se/jobb
Har ni en ledig tjänst som passar en student eller nyexaminerad? 

Vi tipsar våra medlemmar om lediga jobb på vår sida malmos-
tudenter.se/jobb. 

Pris
2800kr 1 månad
1800kr 2 veckor

(Det är kostnadsfritt att få sin jobbannons publicerad 
för samarbetspartners och Malmö högskola.) Skicka länk 
till annonsen samt datum för sista ansökningsdag 
till lykke.sjodin@malmostudenter.se. 


	Tom sida



