
Hej!  
 
Vi är en ideell studentorganisation vid namn Flygsektionen vars syfte är att värna om studenter som 
läser farkostteknik på Kungliga Tekniska Högskolan. Under 2019 firar vår sektion 50 år och vill gärna 
bjuda in er som företag.  
 
Vårt erbjudande är att ert företag har möjlighet att visa upp sig för studenter vid Flygsektionen. Till 
flygsektionen tillhör drygt 500 studenter,varav 200 stycken internationella studenter, studerandes vid 
16 olika masterprogram. Detta leder till att studenter från Flygsektionen efter studier arbetar på en 
mängd olika typer av arbetsplatser. Utöver flygsektionens medlemmar kommer studenter från hela 
KTH campus samt vid andra universitet ha möjlighet att delta vid jubileumsårets event. 
 
Den 2 oktober kommer en arbetsmarknadsmässa att arrangeras i vår sektionslokal. Under denna 
dag vill Flygsektionen visa upp företag som kan förväntas vara en plats för sommararbete, exjobb och 
en framtida arbetsplats efter avslutade studier. Efter mässan arrangeras en middag för de deltagande 
företagen samt studenter.  
 
Under hela året 2019 finns flertalet möjligheter för er som företag att besöka flygsektionen. Bifogat 
finns en tidslinjen med våra största event inlagda, vid alla dessa finns det möjlighet för er som företag 
att medverka.  Ett av dessa event är den stora jubileumsbalen som arrangeras den 9/11-19 i 
Stockholms stadshus. Utöver eventen i tidslinjen är det möjligt att arrangera är exempelvis lunch- och 
middagsföreläsningar. Har ni andra förslag på hur ert företag vill delta under flygsektionens 
jubileumsår diskuterar vi gärna dessa med er.  
 
Vill ert företag delta vid flera event och exponeras stort finns olika sponsorskapspaket bifogat i detta 
mail. Här ingår event som till exempel arbetsmarknadsdagen, vårbal och jubileumsbalen i Stockholms 
stadshus.  
 
Vid frågor får ni gärna höra av er!  
 
Med vänliga hälsningar, 
Jennifer Ulfves 
Sponsoransvarig, Flygsektionen jubileum  
jennifer.ulfves@flygsektionen.se 
073-985 77 97 
Drottning Kristinas väg 29, 114 28 Stockholm 
 



FLYGSEKTIONENS ARBETSMARKNADSDAG  

2 oktober 2019

BASPAKET 
• Lunch 2 personer 

• Middag 2 personer 

• Fika 2 personer 

• Tillgång till el och internetanslutning 

• Möjlighet till produkt i goodiebag 

• En sida i broschyr. 

Pris: 14.000:- 

EXTRA TILLÄGG 

• Bord  1st, 500:- 

• Studentrepresentant 700:- 
• Extra företagsrepresentant 1500:- 

• Extra kvadratmeter: 2000:- 

• Logga på goodiebag 1500:- 
• Logga på pappersmuggar 2000:-  

• Logga på reklamblad  1000: 

• Lunchföreläsning inför 
arbetsmarknadsdag 14.000:- 

HUVUDSPONSOR 

• Logga på middagens meny 

• Lunchföreläsning inför 

arbetsmarknadsdag 

• Möjligheten att hålla en presentation 

för arbetsmarknadsdagens personal.  

• Lunch, 4 personer 

• Middag, 4 personer 

• Tillgång till el och internetanslutning  

• Fika 

• Möjlighet till produkt i goodiebag 

• Två sidor i broschyr  

• Logga på framsidan av broschyr  

• Logga på marknadsföring inför 

arbetsmarknadsdag.  

Pris: 35.000:-


