Pineberry är ett av Sveriges ledande företag
inom digital marknadsföring. Vi brinner för att öka kunskapen inom vår bransch. Nu vill vi
belöna en student som bidragit med nya kunskaper till vårt ämnesområde.
Pineberrys uppsatsstipendium delas ut till den bästa uppsatsen inom ämnesområdet
digital marknadsföring. Stipendiet är värt 10 000 kr och delas ut en gång per år. Sista
ansökningsdag är 30:e september 2019.

Vem kan söka?
Stipendiet kan sökas av dig som skrivit C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett
universitet i Sverige under det gångna läsåret.
Stipendiet ges till den bästa uppsatsen inom ämnesområdet digital
marknadsföring. Uppsatsen får men behöver inte handla om något av de områden
Pineberry är verksamma inom, det vill säga sökmotoroptimering, Google Ads eller
Facebook-annonsering. Författare till uppsatser som berör digital marknadsföring ur ett
vidare perspektiv är lika varmt välkomna att ansöka.

Hur mycket är stipendiet värt?
Stipendiet uppgår till 10 000 kr. Om ni är flera som skrivit uppsatsen fördelas
vinstsumman lika mellan er som författat uppsatsen.

Hur ansöker jag?
Skicka in din färdiga uppsats till stipendium@pineberry.com. Sista ansökningsdag är 30:e
september 2019 (för uppsatser gjorda under läsåret 2018/2019).
I ansökan anger du:
•
•
•
•

Namn Efternamn
Lärosäte
Utbildning
Kort sammanfattning om vad er uppsats handlar om och vad ni har kommit fram till.

Hur utses vinnaren?
Vinnaren utses av en jury som består av Björn Bydén, Katarina Fredén, Pontus Karlsson,
Sara Karlsson och Michael Wahlgren, som alla är medarbetare på Pineberry. Juryn
kommer utse den uppsats de bedömer bäst bidragit med nya kunskaper inom digital
marknadsföring. Vi bedömer uppsatserna helhetsmässigt, där kreativitet, nyskapande

och välskrivet, gediget jobb lönar sig. Vinnaren utses senast den 30:e november 2019.
Juryns beslut går inte att överklaga.

Frågor?
Har du frågor kring vårt stipendium? Skicka ett mail till stipendium@pineberry.com så
återkommer vi snarast möjligt

