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Landsdækkende promovering af dine produkter og ydelser

studiestartspakken distribueres direkte til de nystartede studerende  
på de videregående uddannelser i danmark.

4. udgivelsesår.

| For de videregående uddannelser



Med StudieStartsPakken kan du målrette promoveringen 
af dine produkter og ydelser, direkte til den målgruppe 
du ønsker, at nå!

Vor nye generation af StudieStartsPakker er  udformet 
som en special designet GoodieBag i meget høj  kvalitet. 
Netop design og kvalitet er afgørende for  brugeren når 
denne afgør, hvilken af de gratis tasker man har fået 
stukket i hånden, enten skal smides ud, eller bruges i 
dagligdagen fremover.

Designet er skabt i samarbejde med en række 
 studerende således, at den efter at have udsendt din 
promo vering, ikke ender som affald, men genbruges igen 
og igen, f.eks. som studietaske da den er designet til, 
at inde holde bærbar computer, ringbind og bøger, eller 
fungere som daglig indkøbstaske, hvilket dens kraftige 
kvalitet også gør den velegnet til.

Remmen er designet til, at hænge nemt på skulderen 
og tilpasset, således den også nemt kan hænges på 

 cykelstyret uden, at komme i konflikt med hjulet.
Hele tasken er udført i 360 grams økologisk bomuld 
fremstillet uden brug af kemiske blegemidler.

Du kan vælge at promovere dit budskab med tryk på 
selve StudieStartsPakken, en måde der synliggør det 
her og nu og ikke mindst i mange år fremover. Vore 
første  udgivelser fra 2015 ses dagligt i studiemiljøet og i 
 gadebilledet.

Du kan vælge at give de studerende en gave, i form af 
en sample af dit produkt, eller andet merchandise, eller 
måske et godt tilbud på en flyer eller i en brochure.

Mulighederne er mange og på næste side kan du få et 
overblik over nogle af dem. Du kan også kontakte os 
for yderligere information vedrørende specielle ønsker 
samt priser.

StuDie StaRtS PakkeN

i 2018 distribueres studiestartspakken professionelt til over 25.000 
 studerende gennem sampling, arrangementer, messer, oplæg, 

 samarbejdspartnere og de studerendes egne henvendelser.

2

studiestartspakke

® tM
® tM

©
 C

op
yr

ig
ht

 b
y 

a&
P 

u
ni

ve
rs

ity
 S

ol
ut

io
ns

 
- 

St
ud

ie
St

ar
ts

Pa
kk

en
 2

01
8 

    
  a

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed



PRoDukttekNiSke Data
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Produktbeskrivelse
kvalitetstaske i 360 gram økologisk bomuld fremstillet 
uden brug af kemiske blegemidler.

Tryk på tasken
Du har mulighed for at få trykt dit budskab eller logo 
flere forskellige steder på tasken.

1-2 farvet tryk på side fladen/side fladerne. 
1-2 farvet tryk på ende fladen/ende fladerne.
1-2 farvet tryk på remmene.

Du har også mulighed for, at få trykt dit logo på én, eller 
begge sidefladerne, sammen med fire andre aktører.
Vælger du denne løsning optræder der ikke andre 
 aktører inden for din branche på den side eller sider  
du vælger.

Materialekrav
Sidevise fortløbende højopløselige vektoriserede pdf filer 
i – CMYk farver.

Indlæg/indstik/emner
en sample af dit produkt, andet merchandise, eller et 
godt tilbud på en flyer eller i en brochure kan også 
 pakkes i tasken sammen med ovenstående tryk eller 
uden tryk.
For at dit budskab ikke ”drukner” i mængden, modtager 
vi maksimum 10 forskellige indlæg/indstik/emner til 
hver udgivelse.

Oplag
StudieStartsPakken udgives i et samlet oplag > 25.000 
eksemplarer.
oplags intervallet for ovenstående tryk er 1000 <, for 
indlæg/indstik er intervallet. 5.000 <, eksemplarer.
Du kan således selv vælge hvilke antal eksemplarer din 
promovering skal ud i.

Fleksibel og målrettet promovering
På næste side kan du se hvor det samlede landsdæk-
kende oplag udgives og du har mulighed for selv, at ytre 
ønske om hvorledes dit samlede oplag skal fordeles på 
de enkelte uddannelser.

Bredde 34,5 cm
Højde 31 cm
Dybde (åbning)  13 cm
Remmens totale længde  60 cm 
Remmens totale bredde  4 cm

2 sider på tasken

34,5 cm

31 cm Maksimum trykformat 
25 x 23 cm bredformat

2 endestykker af tasken
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Maksimum trykformat 
45 x 2,5 cm bredformat



uDGiVelSe & DiStRiButioN
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Salgsansvarlig
tom a. Poulsen
tlf. 61 28 85 17
e-mail: tp@apuss.dk

Salg & Information
Jane trendholm
tlf. 61 66 85 17
e-mail: adm@apuss.dk

KONTAKT

Grafisk support
a&P university Solutions
e-mail: graphic@apuss.dk

Hovedudgivelsen foregår primært medio februar samt 
ultimo august og primo september hvor majoriteten af 
de studerende, på de videregående uddannelser, starter 
på deres nye studie.

Ved opstart af større hold udenfor hovedudgivelses 
 perioderne, distribueres der også til disse.

Distributionen foregår gennem arrangementer, messer, 
oplæg, samarbejdspartnere og de studerendes egne 
henvendelser.

Siden 2016 har vi med stor succes udført vores egen 
sampling på de uddannelsessteder hvor vi ikke har  
faste distributører.
       

Dette har bevirket, at vi også nemt kan udføre specialrettede 
promoverings kampagner for enkelte produkter og ydelser, 
tilpasset det tidspunkt disse ønskes  præsenteret på.

i nedenstående diagram kan du se de overordnede ud-
dannelsesinstitutioner hvor vi distribuerer.

På www.studiepublikationerne.dk kan du under  
”For Annoncører & Udstillere”→    StudieStartsPakken→    
Praktisk Info→    Estimeret Distribution, se hvorledes vi 
forventer udgivelsen fordeles i 2018.

kontakt os for at høre hvor og hvornår vi udgiver på den, 
eller de uddannelser, der lige er målgruppen for dine 
produkter eller ydelser.

Generelt
Færdigt grafisk materiale der er fremstillet efter opgivne krav og 
 specifikationer fremsendes til annoncer@apuss.dk

For specielle ønsker, så som 3 og 4 farvet tryk, materi alevalg, syning, 
tilskæring, udstansning, special indfarvninger, andre formater, mindre eller 
større oplag samt speciel tilpasset distribution – kontakt os  venligt for 
tilbud og leveringstider.

alle priser opgives i Dkk eksklusive moms, men inklusive fuld distri bution på 
den pågældende uddannelses institution, medmindre andet er specifikt aftalt.

Færdige indlæg/indstik/emner til pakning leveres vor lagre Horsens/Risskov 
efter de på ordrebekræftelsen angivne datoer, tidspunkter og lokationer.

For indlæg/indstik/emner er opgivne priser inklusive håndtering og pakning 
af samme, modtaget på vor lagre i Horsens/Risskov.

Hvor der i ovenstående ikke er andet anført, gøres a&P university Solutions, 
albæk & Poulsens til enhver tid gældende forretnings betingelser sig 
gældende. Disse findes på www.studiepublikationerne.dk under ”Om os”        

Generelle Betingelser.

For  yderligere  oplysninger eller 
 information,  kontakt os eller se 
mere  information på: 
www.studiepublikationerne.dk

DEADLINE  
for  hovedudgivelsen i 
februar er d.1/11. 

DEADLINE  
for  hovedudgivelsen i 
august/september er 
d. 1/7. 

Levering af indlæg/
indstik/emner efter 
aftale.
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