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Dessa priser gäller vid affischering via SöderS kommunikationskanaler, 
enstaka tillfällen för utställning samt SöderS mässor. SöderS utgår från 
en princip om studentrelevant information och förbehåller sig rätten att 
neka samarbete i fall då detta upplevs inte finns. 

1. Förklaring av enheter 

Affischering 
Affischering sker på de anslagstavlor som SöderS förfogar över. Det handlar om 
två stycken: en i anslutning till vår kårlokal med god genomströmning från 
lunchrestaurang Arom och den andra, i högskolans huvudentré. 

SöderS kårlokal 
SöderS lokal ligger i F-huset på Södertörns högskola. Lokalen är 409 kvm stor och 
är en välbesökt plats av studenter då vi erbjuder plats för studier, umgänge, 
lunchplatser och studentpub. 

Mässa 
SöderS håller regelbundet i mässor där olika utställare får chans att exponeras 
mot Södertörns högskolas studenter. Det är ett utmärkt tillfälle för utställare och 
studenter att komma i kontakt med varandra. Närvaron bland studenterna är hög 
och platserna för utställare är begränsade. 

2. Priser 

Affischering, 1000 SEK/vecka 
 Plats för affischering på våra anslagstavlor 
 Efterhållning av affischering 

Utställare vid enskilt tillfälle, 3000 SEK/dag (grundpris) 
 Utställningsplats 
 Tillgång till bord, stolar och el 

Mässa, 7000 SEK/dag (grundpris) 
 Utställningsplats 
 Tillgång till bord stolar och el 
 Plats i våra sociala medier samt hemsida 
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Affischeringspaketet, 2000 SEK 

 

 Annons i SöderS medlemsmail 
 Affischering på våra anslagstavlor 
 Facebookstatus 

 
När avtal är underskrivet ska företaget/organisationen meddela 
faktureringsuppgifter till kontaktperson på SöderS. I uppgifterna ska 
organisationsnummer, adress, e-postadress, referens och om 
företaget/organisationen vill ha fakturan som e-faktura eller på post ingå. 

3. Villkor 
SöderS arbetar för att främja närhet och kontakt mellan studier och arbetsliv. 
Utställare och annonsörer i lokalen ska därför möjliggöra en ökad kontakt mellan 
studenter och arbetsgivare och främja studenters framtida yrkesroll, men även 
gynna studenters intressen inom olika områden.  
 
SöderS förbehåller sig rätten att neka företag och organisationer som går emot 
SöderS stadgar, policies och övergripande ställningstaganden. 

4. Kontakt 
Vid intresse av samarbete med Södertörns högskolas studentkår ska ni inte tveka 
att kontakta oss. Erbjuder ert företag eller organisation en studentnyttig tjänst 
som inte omfattas av vårt standardutbud är ni varmt välkomna att höra av er via 
kontaktuppgifterna nedan. 
 

För mässor och utställare  För marknadsföring i våra kanaler 
 
NATALIE CHOURHURY   EVELINA VIDELL 
Samordnare    Medlemskoordinator 
samordnare@soders.nu   info@soders.nu 
072-002 59 64    072-252 40 79 
 

Post- och besöksadress  Leveransadress 
 
Södertörns högskolas studentkår  Södertörns högskolas studentkår 
Alfred Nobels allé 9   c/o Södertörns högskola 
141 89 Huddinge    Alfred Nobels allé 3 

141 89 Huddinge 
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