
Studentkåren StuFF vid Linköpings 

universitet representerar 15000 

studenter på två campus - 

campus Valla och campus Norrköping. 

Våra huvudsakliga uppgifter är att sä-

kerställa att utbildningarna håller hög 

kvalité, att arbetsmiljön är bra och 

att vårt studentliv fortsätter att vara i 

världsklass. 

Vårt mål är att vara där innan, under 

och efter studietiden, och är något som 

genomsyras av de projekt och det 

arbete vi gör.

För att lyckas med vårt arbete söker 

vi samarbetspartners där vi kan skapa 

studentnytta tillsammans - vi vill våra 

studenters bästa och vi vill skapa nytta 

för omvärlden runt universitet. 

Målgruppen studenter

Våra studenter är en bred målgrupp

eftersom vår kår representerar en 

mängd olika utbildningar. Det som ge-

nerellt kan sägas om målgruppen är att 

de är öppna för nya idéer, de är vana 

användare när det kommer till sociala 

medier och de är engagerade i 

studentlivet på många olika sätt. Nya 

trender tas lätt upp i studentbubblan. 

En större del av dem befinner sig på 

campus Valla med omnejd, en bit ifrån 

Linköpings centrum, och en mindre del 

på campus Norrköping som ligger mitt i 

centrum. 

”Vi ser till att du får den bästa möjliga

studietiden - från tentan till dansgovlet!”

Samarbeta med StuFF och gör skillnad!



Vad kan ni få ut av ett samarbete med 
StuFF?

Ni får synas mot en mycket mottaglig 
målgrupp, och de investeringar som ni 
lägger på att synas för dem i början av 
deras akademiska karriär tror vi 
kommer ge resultat både på kort och 
lång sikt. 

Hur kan ett samarbete se ut?
Vi har tre olika typer av samarbeten.

Kampanjsamabete 
Vi erbjuder ett kortare samarbete där ni kan 
exponera en produkt eller företag tillsammans 
med StuFF. Detta kan ske både fysiskt 
och/eller digitalt. Ett exempel på detta är ett 
event på campus. 

Medlemsrabatter
Vi strävar efter att skapa attraktiva medlemsra-
batter och som rabattgivare hamnar ni i 
rampljuset för våra medlemmar hela året. Ett 
exempel på detta är en rabatt som gäller mot 
uppvisande av kårmedlemskap. 

Strategiskt samarbete 
StuFF söker även strategiska samarbetspart-
ners för de olika projekt vi är inblandade i, och 
som strategisk samarbetspartner finns det
möjlighet att få en ökad synlighet i samband 
med vår verksamhet. 

Hur går ni tillväga?

Kontakta StuFFs näringslivsansvarige 
eller kommunikatör, så tittar vi på vad 
vi kan göra tillsammans. Vi utvecklar 
idén till ett färdigt koncept och då tar 
vi även och kollar på kostnadsförslag. 

Mikael Hållander, Näringslivsansvarig:

na@stuff.liu.se 073-41 41 011

Hugo Samuelsson, Kommunikatör

kom@stuff.liu.se 073-41 41 014
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