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TJEJKVÄLLEN
En kväll tillägnad kvinnliga teknologer

Här får du som företag möjlighet att både föreläsa, mingla och äta en fin middag tillsammans med kvinnliga ingenjörsstudenter.
Målet med kvällen är att inspirera de kvinnliga ingenjörsstudenterna vid Luleå tekniska universitet och ge dessa en inblick i hur det kan
vara att arbeta som kvinna inom en mansdominerad bransch. Under kvällens första del får ni hålla en föreläsning öppna för alla studenter,
tjejer som killar, där varje företag får 45 minuter var att disponera fritt. Under kvällens andra del arrangerar sektionen ett exklusivt mingel
och middag där ni kan knyta närmare kontakt med de inbjudna kvinnliga studenterna.
Antal studenter: 100 platser
Företag: 2 -4 stycken
Ingår: Middag, marknadsföring, lokal och utrustning
Pris: 20 000 kr

I-Hörnan är en talkshow med en Skavlan-liknande karaktär som brukar gå av
stapeln i september där 3-4 alumner bjuds in för att på ett avslappnat sätt
diskutera sin studietid och karriär. Syftet är att inspirera och
vägleda studenterna genom att dela med sig av erfarenheter kring sin tid på
LTU, utlandsstudier, exjobb och arbetslivet. Detta är en god möjlighet för
ditt företag att synas inför en stor publik och samtidigt göra ett personligt
intryck hos studenterna.
Antal studenter: 120 platser
Företag: 3-4 stycken
Ingår: Middag, marknadsföring, lokal och utrustning
Pris: 15 000 kr

T.I.M.E.S & I-Case Challenge
Möjligheten att arrangera en casetävling!

Under året arrangerar I-sektionen två stora casetävlingar, T.I.M.E.S och I-Case Challenge. Där I-Case
Challenge är en nationell casetävling där studenter från de fem ledande I-skolorna i Sverige får möjlighet att
tävla i problemlösning – och redovisningsförmåga!
T.I.M.E.S (Tournament in Management and Engineering Skills) är en internationell casetävling där studenter
från hela Europa tävlar mot varandra i caselösning. Alla deltagande universitet arrangerar en egen lokal tävling,
där de vinnande lagen från respektive skola sedan får möta varandra. Evenemanget hålls under två dagar på
Luleå tekniska universitet med kval och final. Vid intresse finns det även
möjlighet att utöka dagarna där exempelvis personliga intervjuer, lunchföreläsningar och/eller
workshops kan arrangeras. Tävlingen avslutas med mingel eller middag där ni får möjlighet att
under avslappnad form, prata vidare med våra studenter!
T.I.M.E.S:
Antal studenter: 16 lag på 3-4 personer
Företag: 1 företag
Ingår: Lokal, utrustning och marknadsföring
Pris inkl. mingelmat: 15 000 kr

I-Case Challenge
Antal studenter: 4-8 lag på 3-4 personer
Företag: 1 företag
Ingår: Lokal, utrusning och marknadsföring
Pris inkl. mingelmat: 10 000 kr

INVESTMENT DAY
Investment Day är ett spännande och nytänkande event där främjande av studenters intresse
för värdepappershandel samt finanssektorn i synnerhet står i fokus. Eventet är något utöver det
vanliga som arrangeras kring Luleå tekniska universitet och möjligheterna för företag att både
locka och inspirera studenter är oändliga. Det finns inga begräsningar över vad som skall
åstadkommas med nästa Investment Day.
Genom ett nära samarbete oss fås ett tillfälle att skräddarsy dagen enligt era önskemål och
preferenser tillsammans med oss.
Antal studenter: 120 platser
Företag: 1
Ingår: Marknadsföring, lokal och utrustning
Pris exkl. mat: 10 000 kr

Studieresan
Ett unikt möte mellan företag och studenter

Varje år reser 30 utvalda studenter från Industriell ekonomi ner till Stockholm för att besöka företag samt bli inspirerade om vad utbildningen kan
leda till! Detta är chansen för er som företag att visa upp er företagskultur och hur ni jobbar på er
arbetsplats. Studenterna kommer spendera cirka tre timmar hos er där ni får disponera tiden som ni tycker är passande.
Om ni har några specifika önskemål angående urvalsprocessen så försöker vi anpassa deltagarna efter dessa. Vill ni göra ert företag mer attraktivt
innan studieresan kan vi även erbjuda marknadsföring innan resan. Vi från sektionen kommer att hjälpa våra studenter med resor och boende.
Antal studenter: 30 platser
Företag: 4 stycken på 2 dagar
Ingår: Marknadsföring
Pris: 15 000 kr

Lunchföreläsning
Ett mycket bra sätt att marknadsföra er bland våra
studenter är att hålla en i lunchföreläsning. Ni får då
möjlighet att presentera er och väcka studenternas intresse
för ert företag.
Passa på att under en lunch marknadsföra ert företag på
Luleå tekniska universitet. Samtliga studenter på skolan har
lunch samtidigt vilket gör att dessa event blir välbesökta då
studenterna redan är på plats och inte schemalagda.
Föreläsningstiden är 50 minuter och i priset ingår även
marknadsföring via sektionens Facebooksida samt via
mailutskick som går ut till alla sektionens medlemmar om
så önskas.
Antal studenter: Upp till 180 platser
Företag: 1 företag
Ingår: Lokal och utrustning
Pris exkl. lunch till studenterna: 8000 kr
Pris för lunch till studenterna: 69 kr/st

Skräddarsy ditt eget event

Skräddarsy ett event för att marknadsföra er själva bland I-studenterna och knyta personliga kontakter med intressanta studenter.
Upplägget för eventet är valfritt och anpassningsbart, exempelvis kan en företagspresentation, caselösning, tjejkväll och/eller middag hållas.
Fördelen är att eventet skräddarsys efter era behov, och ni får möjlighet att välja vilka studenter som bjuds in.
Vi diskuterar tillsammans fram ett upplägg som passar era mål och planerar eventet därefter.
Antal studenter: Anpassas efter upplägg
Företag: 1 företag
Ingår: Anpassas efter upplägg
Pris: Anpassas efter upplägg
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Marknadsföringsmöjligheter
Logotyp på Hemsidan

Facebook

Mailutskick

Det utmärkta valet om ni vill att er logga ska
synas kontinuerligt för våra studenter.

I-sektionen använder sin facebooksida för att
kommunicera med sina medlemmar. Här har
vi ca 800 följare och uppnår därför en stor
spridning på våra inlägg.

Ett mailutskick är ett smidigt och effektivt
sätt att fånga studenters uppmärksamhet om
kommande möjligheter. Mailet når ut till
samtliga studenter i årskurs 1-5, alternativt att
ni själva väljer de årskurser ni önskar nå ut
till. Ni väljer själva innehåll i mailet.

Hemsidan används som en
kommunikationskanal för studenterna. Priset
gäller för ett halvt eller ett helt verksamhetsår
och antalet platser är begränsat. Via logotypen
kommer studenterna att länkas till er
hemsida.
Pris: 5000 kr /halvår eller 8000 kr/år

Pris: 1500 kr/inlägg

Pris: 2500 kr/mail

