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1. Förklaring av enheter
 
SöderS kårlokal 
SöderS lokal ligger i F-huset på plan 5 på Södertörns högskola. Lokalen är 
409 kvm och är en välbesökt plats av studenter då vi erbjuder plats för  
studier, umgänge, studentpentry med mikrovågsugnar, kylskåp och  
lunchplatser. 

I lokalen erbjuder SöderS utställningsplats för samarbetspartners och  
föreningar. Vid utställningsplatsen erbjuds möjligheten att servera kaffe  
och te medan man minglar med studenter i lokalen. 
 
I lokalen finns även vår studentpub, SöderS Pub, som är öppen för alla  
studenter på Campus Flemingsberg. Puben ägs av SöderS och drivs helt 
ideellt av studenter. Pubens ordinarie öppettider är onsdagar från och med 
kl. 15:00 och fredagar från och med kl. 12:00. Puben är även bokningsbar för 
evenemang av våra kåranslutna föreningar övriga dagar i veckan.

Mässa/arbetsmarknadsdag
Vid mässor och arbetsmarknadsdagar får företag och organisationer  
chans att boka utställningsplats för att exponeras hos Södertörns högskolas  
studenter. Det är ett utmärkt tillfälle för utställare och studenter att komma 
i kontakt med varandra. Platserna för utställare är begränsade. 

 

Utställningsplatsen i SöderS kårlokal, F-huset plan 5, Södertörns högskola 
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Sociala medier
SöderS - Södertörns högskolas studentkår @ Facebook 
Genom vår facebooksida marknadsför vi information från kåren och våra 
föreningar och verksamheter, nyheter från högskolan och erbjudanden 
m.m. Ett inlägg på Facebook rekommenderar vi innehålla 1-3 bilder och
40-80 tecken på svenska samt ytterligare 40-80 tecken för engelsk version
samt länkar (inkl. mellanslag).

soders.nu @ Instagram 
Via vårt instagramkonto marknadsför vi information från kåren och våra 
föreningar och verksamheter, nyheter från högskolan via inlägg och 
Instagram Stories. Vi erbjuder inlägg från samarbetspartners på vår 
Instagram Stories. Vi rekommenderar kortare texter och gärna bilder i  
formatet 1080 x 1920 pixlar.   

sodersnu @ Twitter 
SöderS twitterkonto reserveras för uppdatering av SöderS styrelse. 

Hemsida 
www.soders.nu 
På vår hemsida publicerar vi främst information och nyheter om SöderS, 
våra föreningar och verksamheter. Under fliken Om oss listar vi även våra 
långvariga samarbetspartners. Samtliga partners finns även listade i footern 
av hemsidan med länkar till respektive hemsida. 

Medlemsutskick 
I början av varje månad skickar SöderS ut ett digitalt nyhetsbrev till alla våra 
medlemmar. Vi kallar brevet ibland för digitala NewS. I mejlutskicket 
informerar vi om SöderS, evenemang, erbjudanden m.m. både på svenska 
och engelska. Respektive annons får max innehålla 500 tecken 
(inkl. mellanslag) och en bild samt länkar. 

NewS 
Varje månad publicerar vi fysiska NewS som vi hänger upp på högskolans 
samtliga toaletter (ca 250 stycken).  NewS skrivs på svenska. En notis får max 
innehålla 250 tecken (inkl. mellanslag) och logotyp. 

Affischering
SöderS har två större affischeringsutrymmen till förfogande. Ett ligger i 
korridoren mellan resturangen Arom och vår kårlokal och det andra precis 
innanför huvudantrén till högskolan. Antal affischer och format efter 
överenskommelse.
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ESN söker styrelse:

I kårens lokaler: 
Vi söker en Vice President, 
en Treasurer och en Local 
Representative!

SöderS Föreningsgasque

Framtidsverkets lärarmingel

SöderS glöggparty

Årets sista studentfrukost

ESN Södertörn är en del av det internationella 

nätverket Erasmus Student Network. En ideell 

studentförening som främst riktar sig till våra 

utbytesstudenter men även lokala studenter på 

högskolan. 
Som styrelsemedlem får du meriterande 

erfarenheter som berikar ditt CV, 
samtidigt som du får träffa människor 

från hela världen. Dessutom får du 
7,5 aktivitetspoäng som ger dig 
förtur om du själv vill söka utlandsstudier. Ansök här innan 20/12!

Julfest 14/1219:00-01:00i SöderS Pub!

14 MISSAINTE: 

Fackförbundet Unionen bjuder på 
fairtrade-fika i kårlokalen!När? 13/12 & 18/12, Klockan: 10.30-14:00

News November
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SöderS - Södertörns 

högskolas studentkår
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Samhällsvetarveckan!

ESN Harry Potter Quiz

Studentfrukost 9:00 - 11:00

SÖFRE:s extra insatta årsstämma

I kårens lokaler: 

Du har väl inte missat

Superrabatter till 

Litteratursamtal! 

      
We are pleased to inform you that you have a 

place at SöderS Pub’s Harry Potter Pub Quiz. 

    Participants need to bring a smartphone to

         indulge in this quiz. Your knowledge of

        everything related to the magical world of 

        Harry Potter will be tested: books, films, 

        theatre, musicals and translations!

Som medlem i SöderS 

får du en fribiljett när 

du köper ditt årskort 

till studentpris hos 

Stockholms 

filmfestival!

Du kan få din fribiljett i 

          SöderS expedition!

1/11 App prototyp

Tid: 16:00 - 17:00

Plats: Södertörns högskolas studentkår

Anmälan: app-prototyp.eventbrite.com

8/11 Search Engine Optimization

Tid: 16:00 - 17:00

Plats: Södertörns högskolas studentkår

Anmälan: seo-sh.eventbrite.com

Vi har också co-working i kårlokalen varje 

måndag kl 15:00 - 16:00!

16

Exempel på tidigare 
versioner av NewS

Exempel på hur digitala 
NewS kan se ut i 

mobilen



2. Marknadsföringtjänster och priser
Marknadsföringspaket 1: 
 - Inlägg på SöderS facebooksida
 - Inlägg på SöderS Instagram story
 - Digital annons i SöderS medlemsutskick

PRIS: 2000 SEK 
 
Marknadsföringpaket 2:
 - Inlägg på SöderS facebooksida
 - Inlägg på SöderS Instagram story
 - Digital annons i SöderS medlemsutskick
 - Notis i fysiska nyhetsbrevet NewS
 - Besök i SöderS kårlokal och bokning av SöderS utställningsplats 
 - Affischering på SöderS affischeringsutrymmen

PRIS: 5000 SEK

Utställare vid enskilt tillfälle
 - Bokning av utställningsplats under en dag i SöderS kårlokal eller 
 enligt överenskommelse
 - Tillgång till bord, stolar och el 
 - Tillgång till kaffe, te, mjölk och engångsmuggar att bjuda på 
 - Assistans under dagen av SöderS koordinator
 - Inlägg på SöderS Instagram story i samband med besöket

PRIS: 3000 SEK

Utställare vid mässa/arbetsmarknadsdag 
 - Bokning av utställningsplats i samband med mässa/
 arbetsmarknadsdag
 - Tillgång till bord, stolar och el
 - Plats i våra kanaler i samband med marknadsföring av evenemanget 
 
PRIS: 7000 SEK 
 
Affischering
 - Affischering på våra två affischeringsutrymmen under en vecka.   
 Samtliga affischer som sätts upp ska ha SöderS logotyp på sig eller i  
 anslutning till sig.

PRIS: 1000 SEK
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Vi erbjuder rabatterade priser för ideella organisationer och föreningar, 
kontakta oss så berättar vi mer.

Om det ni söker inte omfattas av vårt utbud bland marknadsföringstjänsterr 
är ni även varmt välkomna att höra av er via kontaktuppgifterna nedan.

3. Villkor
När avtal tagits fram enligt överenskommelse och har skrivits under ska 
partnern meddela faktureringsuppgifter till kontaktperson på SöderS. I 
uppgifterna ska det framgå huruvida en önskar e-faktura eller faktura via 
post samt följande uppgifter ingå:

- Organisationsnummer
- Adress
- E-postadress
Referens
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SöderS, SöderS kåranslutna föreningar och verksamheter, Södertörns 
högskola har företräde i våra samtliga kanaler.  

SöderS arbetar för att främja närhet och kontakt mellan studier och arbets-
liv. Utställare och annonsörer 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 partners och samarbeten som går 
emot SöderS stadgar, policys och övergripande ställningstalanden. 

4. Kontakt
Janina Rosvall
Medlems- och föreningsansvarig
janina.rosvall@soders.nu
072 - 002 59 64

Post- och besöksadress
SöderS - Södertörns högskolas 
studentkår
Alfred Nobels allé 9
141 89 Huddinge

Leveransadress/Varumottagning 
SöderS - Södertörns högskolas  
studentkår
Alfred Nobels allé 3 
141 89 Huddinge
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