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PRIVATE VIRKSOMHEDER



Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for Employer Branding, direkte kon-
takt med de studerende, og en øget synlighed af jeres virksomhed på 
Syddansk Universitet (SDU).
 
I denne brochure kan I læse om de tre former for partnerskaber, som 
SDU Erhverv tilbyder: Premiumpartner, Pluspartner & Basispartner.

Læs mere om de forskellige Employer Branding partnerskabs-
muligheder og find frem til en aftale, der passer til jeres virksomhed.

VI HAR JERES 
NÆSTE MEDARBEJDER!

SDU Erhverv | Syddansk Universitet

tlf.nr.:  (+45) 65 50 20 22
mail: sdu-erhverv@sdu.dk
web: www.sdu.dk/erhverv

Christian Vester Nielsen
Erhvervskonsulent

tlf.nr.: (+45) 65 50 45 94
mail: chrvn@sdu.dk

SDU Erhverv er jeres centrale indgang til Syddansk Universitet. Vi hjælper med kontakten til de faglige 
miljøer og andre relevante afdelinger på universitetet. Vi kan også hjælpe, hvis I ønsker at leje lokaler i 
universitetets konferenceafdeling eller vil vide mere om efteruddannelsesmuligheder, kurser o.lign.

SDU Erhverv formidler bl.a. kontakten mellem erhvervslivet og Syddansk Universitets mange tusinde 
aktive og tidligere studerende. Det sker både som en service til virksomheder, der ønsker at samarbejde 
med studerende om job, studiejob, praktik og projekt, samt i forbindelse med vores vejledning, karriereråd-
givning og gennem vores mange arrangementer for de studerende. Vi rådgiver desuden om ErhvervsPhD-
ordningen og har ansvaret for kontakten til Syddansk Universitets alumnenetværk.

”Branding i Employer kontekst betyder, at du skal beslutte dig for, 
hvilken følelse du skal give kommende og nuværende medarbejdere”  

Anette D. Gronemann, talentagent og grundlægger af talentagent.dk



 Det er vigtigt at synliggøre de egenskaber, værdier og følelser, som jeres virksomhed har at tilbyde kommende 
medarbejdere. Employer branding er kommunikation af virksomhedens identitet.

I et fast samarbejde med SDU Erhverv vælger jeres virksomhed at satse på en professionel samarbejdspartner, 
som har viden, indblik og kendskab til jeres målgruppe på Syddansk Universitet.

SDU Erhverv vil gennem partnerskabet med jeres virksomhed arbejde for:

Vi glæder os til et frugtbart samarbejde med jeres virksomhed, hvor vi sammen finder frem til det rigtige match af 
vores kandidater og jeres ønsker.

Med venlig hilsen 

Helle Schroll -teamleder, SDU Erhverv

Introduktion

” Om et øjeblik er det medarbejderne, der vælger virksomhed” 
Annette D. Gronemann, talentagent og grundlægger af talentagent.dk

Et budskab 
skal lande det 

rigtige 
sted at fange relevante studerendes opmærksomhed, så de modtager 

jeres budskaber ATTENTION

at skabe en konkret interesse for jeres budskaber blandt 
målgruppen INTEREST

at opbygge et ønske blandt de studerende om at ville vide mere

DESIRE

 at danne et godt udgangspunkt for at vise de studerende 
vejen til netop jeres virksomhed ACTION



    SDU Erhverv er meget interesseret i at få skabt den bedst 
mulige dialog mellem studerende og erhvervslivet, hvad de 
lægger en stor indsats i skal lykkes bedst muligt. 
PwC sætter stor pris på deres engagement.

Louise Petersen
Senior Consultant

Partner siden 2009



Facts

Syddansk Universitet har 
ca. 30.000 studerende

Med campuslokationer i Odense, Slagelse, 
Esbjerg, Kolding og Sønderborg er vi 
Danmarks bredest dækkende universitet

SDU dækker alle 
studieområder

SDU Erhverv har 
oplevet en stigning på 
300 % i antallet af 
erhvervspartnere 
indenfor de seneste 2 år

Syddansk Universitet er Danmarks 
førende universitet på de sociale 
medier, med en samlet rækkevidde 
på over en halv million likes

SALGET AF 
CYKLER GÅR 

GODT I VORES 
CAMPUSBYER 

STUDENTERBESTANDEN ER I LØBET AF DE SIDSTE 8 ÅR 
FORDOBLET FRA CA. 15.000 TIL 30.000 STUDERENDE



EKSPONERING I 
5 FORSKELLIGE 

CAMPUSBYER

Synlighed

 » Fast eksponering af virksomhedslogo ved SDU Erhverv 
i 5 forskellige campusbyer 

 » Eksponering af virksomhedslogo på trykt materiale 

 » Materialer placeret ved SDU Erhverv 
i alle relevante campusbyer 

 » Eget indhold på SDU Erhvervs infoskærme og evt. andre  
infoskærme placeret i fagmiljøerne 

 » Logo på alle SDU Erhvervs infoskærme 

 » Eksponering af materialer på SDU Erhvervs opslagstavler 

 » Logo på SDU´s hjemmeside 

 » Opsætning af virksomhedsprofil på SDU´s hjemmeside 

 » Egen arrangementskalender implementeret på  
SDU Erhvervs online arrangementsoversigt
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Esbjerg • Kolding • Sønderborg • Odense • Slagelse

Partnerskabstype



Online markedsføring

 » 2 årlige direct mails med studie-/karriererelevant indhold 

 » 10 årlige opslag på Facebook med studie-/karriererelevant  
indhold 

 » 8 årlige opslag i SDU-studerendes LinkedIn-gruppe med  
studie-/karriererelevant indhold 

 » 1 årlig direct mail med studie-/karriererelevant indhold 

 » 4 årlige opslag på Facebook med studie-/karriererelevant indhold 

 » 4 årlige opslag i SDU-studerendes LinkedIn-gruppe med  
studie-/karriererelevant indhold
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SYDDANSK UNIVERSITET ER DANMARKS 
FØRENDE UNIVERSITET PÅ DE SOCIALE 
MEDIER MED EN SAMLET RÆKKEVIDDE 

PÅ OVER EN HALV MILLION LIKES

Partnerskabstype



Kontakt med 
SDU Alumner
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 » Fast logo – alumnepartnerlogo på SDU alumne hjemmeside 

 » Eventuel deltagelse med oplæg på SDU Erhverv alumne  
arrangement 

 » 5 årlige opslag på alumne LinkedIn-side 

 » 5 årlige opslag på alumne Facebook-side 

 » 1 årligt virksomhedsbesøg af alumner  

 

 » 1 årligt arrangement for SDU Alumner på SDU 

 » 2 årlige opslag på alumne LinkedIn-side 

 » 2 årlige opslag på alumne Facebook-side 

VI ARBEJDER HVER DAG FOR 
AT HOLDE KONTAKTEN TIL 
TIDLIGERE STUDERENDE 

Partnerskabstype



Mød de studerende
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 » Eventuel deltagelse ved SDU Erhvervs arrangementer  
(f.eks. Company Dating, Company Crawl etc.) 

 » Mulighed for at inddrage case-materiale i undervisningen 

 » 2 årlige ”Kom og mød…” arrangementer i valgfri campusby 

 » 3 årlige ”Kom og mød…” arrangementer i valgfri campusby 

 » Mulighed for opsætning af case competition 

 » 2 årlige selvvalgte arrangementer, hvor SDU Erhverv  
markedsfører, faciliterer og hjælper med evaluering,  
mens partneren implementerer og eksekverer arrange- 
menternes indhold

KOM OG TRYK DIN NÆSTE 
MEDARBEJDER I HÅNDEN

Partnerskabstype



    Vi oplever et rigtig godt samarbejde med SDU Erhverv, 
som bl.a. igennem vores fælles arrangementer sikrer os en 
stigende kendskabsgrad og et stærkere employer brand hos 
de relevante studerende på Syddansk Universitet

Malene Jalk Tidemand
HR-konsulent

“Excel – controllerens foretrukne værktøj” - Målgruppe: Cand.merc.aud.-studerende
DELOITTE BPS ARRANGEMENT D. 28. MARTS 2014 I SAMARBEJDE MED SDU ERHVERV

Har deltagelsen ændret din opfattelse af Deloitte BPS som arbejdsplads?
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Partner siden 2012



    Samarbejdet med SDU Erhverv er professionelt og bærer præg 
af en oprigtig interesse i vores forretning. Vores faste kontakt-
personer er opsøgende og altid på udkig efter en mulighed, hvor 
de kan bringe os i spil over for de studerende.

Sanne Rasch Andersen
Kommunikationskonsulent

Partner siden 2012



SYNLIGHED
Fast eksponering af virksomhedslogo ved SDU Erhverv i 5 forskellige campusbyer 
Eksponering af virksomhedslogo på trykt materiale 
Materialer placeret ved SDU Erhverv, i alle relevante campusbyer 
Eget indhold på SDU Erhvervs infoskærme og evt. andre infoskærme placeret i fagmiljøerne 
Logo på alle SDU Erhverv infoskærme 
Eksponering af materialer på SDU Erhvervs opslagstavler 
Logo på SDU´s hjemmeside 
Opsætning af virksomhedsprofil på SDU´s hjemmeside
Egen arrangementskalender implementeret på SDU Erhvervs online arrangementsoversigt

ONLINE MARKEDSFØRING
2 årlige direct mails med studie-/karriererelevant indhold 
10 årlige opslag på Facebook med studie-/karriererelevant indhold 
8 årlige opslag i SDU-studerendes LinkedIn-gruppe med studie-/karriererelevant indhold 
1 årlig direct mail med studie-/karriererelevant indhold 
4 årlige opslag på Facebook med studie-/karriererelevant indhold 
4 årlige opslag i SDU-studerendes LinkedIn-gruppe med studie-/karriererelevant indhold

KONTAKT TIL SDU ALUMNER
Fast logo – alumnepartnerlogo på SDU alumne-hjemmeside 
5 årlige opslag på alumne LinkedIn-side 
5 årlige opslag på alumne Facebook-side 
1 årligt virksomhedsbesøg af alumner 
1 årligt arrangement for SDU Alumner på SDU 
Eventuel deltagelse med oplæg på SDU Erhverv alumne-arrangement 
2 årlige opslag på alumne LinkedIn-side 
2 årlige opslag på alumne Facebook-side

MØD DE STUDERENDE
Eventuel deltagelse ved SDU Erhvervs arrangementer (f.eks. Company Dating, Company Crawl etc.) 
Mulighed for at inddrage case-materiale i undervisningen 
2 årlige ”Kom og mød…” arrangementer i valgfri campusby 
3 årlige ”Kom og mød…” arrangementer i valgfri campusby 
Mulighed for opsætning af case competition 
2 årlige selvvalgte arrangementer
(SDU Erhverv markedsfører, faciliterer og hjælper med evaluering, mens partneren implementerer og eksekverer arrangementernes indhold) 

TILKØBSMULIGHEDER

PREMIUM PARTNER
KR. 125.000 KR. 60.000 KR. 20.000

PLUS PARTNER BASIS PARTNER

Alle priser er ekskl. moms og baseret på ét års partnerskab

kr. 7.500,-

kr. 5.000,- 

kr. 2.500,-

kr. 5.000,- 

kr. 10.000,-

kr. 5.000,-
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Partnerskabstype

8 årlige opslag på Facebook med studie-/karriererelevant indhold 

8 årlige opslag i SDU studerende LinkedIn-gruppe med studie-/karriererelevant indhold  

Egen arrangementskalender implementeret på SDU Erhvervs online arrangementsoversigt 

2 årlige pitstop (fra kl. 10-14) inklusiv markedsføring (maks. tilkøb af 10 årlige pitstop i samme campusby)  

5 årlige pitstop (fra kl. 10-14) inklusiv markedsføring (maks. tilkøb af 10 årlige pitstop i samme campusby) 

2 årlige ”Kom og mød…” arrangementer i en valgfri campusby, inkl. markedsføring
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