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ARKITEKT[UR] FÖR FRAMTIDEN

HEJ!
Det är vi som är Arkipelago Göteborg; Chalmers arkitekturstuderande-
sektions arbetsmarknadsgrupp. Vårt mål är att skapa intressanta mötes-
platser mellan våra studenter och arkitektbranschen. Vi är er direktkontakt 
till Chalmers arkitektstudenter. 

Vi ser fram emot att träffa er under året som kommer! Följ oss gärna på 
LinkedIn, Facebook  och Instagram där vi heter @ArkipelagoGoteborg
www.arkipelago.nu/goteborg  



ÅRETS TEMA

ARKITEKT[UR] FÖR FRAMTIDEN

Temat för året 19/20 är Arkitekt[ur] för framtiden. Idag står 
vi inför stora utmaningar inom branschens alla områden. Varje 
dag tar utvecklingen stora steg framåt inom material, metoder 
och teknik där hållbarhet prioriteras högt. Men även arkitektens 
roll spelar stor roll i utvecklingen. På årets mässa får studenter 
likväl företag chans att titta på utmaningarna och möjligheterna 
vi har framför oss. Vi hoppas att året och mässan väcker frågor 
såsom: Är det dags att omdefiniera arkitektens roll? Hur bygger 
vi 2050? Vad ser vi för möjliga framtida material? Vilka är 
framtidens datorprogram? Hur ser framtidens städer ut? Vad 
innebär social och ekologisk hållbarhet om tio år? Tillsammans 
med studenterna skapar ni framtiden på årets mässa 26 februari.

3 goteborg@arkipelago.nu



ARKITEKT[UR] FÖR FRAMTIDEN
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ARKIPELAGOS ERBJUDANDEN

VAD ERBJUDER VI?

Genom oss finns det många olika sätt att komma i kontakt med 
studenterna på arkitekturstuderandesektionen – era framtida 
medarbetare. I den här produktkatalogen presenterar vi några 
av årets erbjudanden.

> Arkipelagomässan – arbetsmarknadsmässa
    > Mononterplats
    > Architalks 
    > CV- och Portfoliogranskning

>  After Work
    > AW på kontor
    > AW på Chalmers

> PR och affischering
    > Våra PR-paket

> Lunchföreläsning
> Workshop på kontor/Chalmers

> Studieresa/studiebesök

Om ni har en idé om hur just ni vill presentera er och ert företag 
för våra studenter är ni välkomna att höra av er till oss!
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ARKIPELAGOMÄSSAN 2020

ARKIPELAGOMÄSSAN

VAD? 
Arkitekturstuderandesektionens årliga arbetsmarknadsmässa

NÄR?
26 februari 2020, 12.00-16.30

VAR?
Ljusgården i SB-huset, Chalmers (Sven Hultins gata 6)

Arkipelagomässan är ett årligt event som är mycket uppskattat 
av studenter, lärare och utställande företag. Här har ni möjlighet 
att träffa studenter från de två arkitekturprogrammen på 
kandidatnivå samt alla studenter som läser en masterutbildning 
på sektionen. 

Arkieplagomässan kretsar kring årets tema Arkitekt[ur] för 
framtiden och det finns flera sätt att synas under dagen: En 
monterplats, hålla ett Architalk eller ge portfoliogranskning. Läs 
mer om aktiviteterna under mässdagen på nästa uppslag. Om ni 
har ett annat förslag på hur ni vill marknadsföra just ert företag 
på mässan, kontakta oss!

Scanna QR-koden eller gå in på
https://forms.gle/xkPP9BxdPa5pHxfu7
för att anmäla er! Vid frågor, kontakta oss:  
goteborg@arkipelago.nu 

SISTA ANMÄLAN 22 JANUARI
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ARKITEKT[UR] FÖR FRAMTIDEN

LILLA PAKETET

> Golvyta 2x1,5 m
> Skärmyta 1,2x1,8 m (bxh)
> Montermöbler *
> 2 lunchbiljetter **
> 2 biljetter till middagssittning **
> Halvsida i mässkatalog
> Logotyp på hemsida

7 000 kr

MONTERPLATS

* erbjuds vid förfrågan
** kontakta oss om ni önskar köpa till fler biljetter

Med en monterplats på Arkipelagomässan får ert företag 
möjlighet att synas och prata med alla studenter på 
arkitekturstuderandesektionen under en händelserik dag.

STORA PAKETET

> Golvyta 2x3 m
> Skärmyta 2,4x1,8 m (bxh)
> Montermöbler *
> 4 lunchbiljetter **
> 4 biljetter till middagssittning **
> Helsida i mässkatalog
> Logotyp på hemsida

12 000 kr
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ARKIPELAGOMÄSSAN 2020

Förra året introducerade vi framgångsrikt Architalks: korta 
presentationer. Inspireras av årets tema: Arkitekt[ur] för 
framtiden. Målet är att väcka intresse och lämna åhörarna med 
en stark vilja att lära sig mer!

> Presentation 15 minuter
> Titel i schema
> Information i katalogen
> Plats för fortsatt samtal

2 000 kr

Att få en yrkesverksams ögon på sin portfolio eller sitt CV är 
mycket värderfullt för studenterna inför framtida praktik- 
och jobbansökningar. Det är möjligt för Arkipelgo att erbjuda 
detta tack vare er yrkesverksamma som ställer upp. Om du är 
intresserad av, hör av dig till oss! Vill du engagera dig mer har vi 
ett mentorskapsprogram som sträcker sig över hela skolåret. 

ARCHITALKS
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Architalks går också 
alldeles utmärkt att 
kombinera med en 
mässplats!

Vill ni synas extra mycket 
under mässdagen kan ni 
sponsra mässan med en 
användbar produkt! Ni 
syns genom er produkt 
och er logotyp visas 
under mässan. 

ARKIPELAGO TIPSAR

ARKIPELAGO TIPSAR

CV- OCH PORTFOLIOGRANSKNING

Scanna QR-koden 
för att komma till 
anmälan!

SISTA ANMÄLAN 22 JANUARI



ARKITEKT[UR] FÖR FRAMTIDEN

ARKIPELAGO TIPSAR

AFTER WORK
Vill ni träffa arkitektstudenter på ett 
avslappnat sätt? Håll i en AW! 

Det bästa sättet för studenter att få 
ett personligt möte med arbetslivet är 
en AW. Här finns möjlighet för er att 
knyta kontakter med studenter på er 
hemmaplan. Kanske blir ert kontor en 
av studenternas framtida arbetsplats. 

Ta chansen att låta studenterna 
komma till er så att ni kan hitta er 
framtida praktikant eller kollega!

Att få uppleva er 
företagskultur på plats 
och träffa fler än bara 
en representant från 
ert företag är mycket 
uppskattat av våra 
studenter! 
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AFTER WORK

AW PÅ KONTOR

AW PÅ CHALMERS
Vid behov av lokal finns alternativet att anordna en AW på 
Chalmers. I sådant fall står Arkipelago för:

> lokalbokning
> mat och dryck
> ljudanläggning
> marknadsföring och kontakt med studenterna

10 000 kr + valfritt PR-paket (se sid 13)

Bjud in studenterna till en AW på ert kontor! Ni står för 
eventuell mat och dryck, vi sköter all kommunikation med 
studenterna och en anmälan till eventet om ni så önskar. Vi tar 
endast betalt för marknadsföringen av eventet. Ni väljer ett PR-
paket, se sidan 13.
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ARKITEKT[UR] FÖR FRAMTIDEN

PR OCH AFFISCHERING
Genom oss får ni en direktkanal till våra studenter. Låt oss 
marknadsföra ert evenemang eller varför inte en tävling 
ni anordnar? Önskar ni anställa en student för ett projekt 
förmedlar vi det till våra studenter. Våra kanaler är:

    Affischering
    > Affischering i allmänna utrymmen på Chalmers
    > Affischering på arkitektstudenternas ritsalsvåning

    Facebook, LinkedIn och Instagram
    > Vi förmedlar ert budskap i våra sociala medier

    Event i schema
    >  Vi lägger in en aktivitet i berörda studenternas schema

För att underlätta för er erbjuder vi tre paket: guld, silver och 
brons-paketet som presenteras till höger. Dessa tre paket anser 
vi vara  väl avvägda och passar i olika situationer. 

Vi i Arkipelago vet var affischering gör nytta och vad som lockar 
studenternas öga. Ett alternativ är att låta oss designa en affisch 
för att marknadsföra det ni vill. Ni bestämmer innehållet och vi 
fixar det grafiska!
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PR OCH AFFISCHERING
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Bronspaketet kan passa för:
> Annonsering av jobbannons

Silverpaketet kan passa för:
> Annonsera en tävling

Guldpaketet kan passar för:
> AW, Studiebesök
> Om ni vill nå ut till så 
många som möjligt

ARKIPELAGO TIPSAR

Affischer 10 20 30

Instagram 1 inlägg

LinkedIn 1 inlägg 1 inlägg

Pris 700 kr 2 000 kr 3 000 kr

Framramtagning av 
marknadsförings-
material/affisch 1 500 kr

Paket Brons Silver Guld

Facebook
1 inlägg + 

1 påminnelse

vi skapar ett event
1 inlägg + 

1 påminnelse

Event i schema Nej Nej Ja



ARKITEKT[UR] FÖR FRAMTIDEN

LUNCHFÖRELÄSNING

WORKSHOP PÅ KONTOR/CHALMERS

Kom och föreläs för studenterna under en lunch!  Ni får en 
timma till ert förfogande och Arkipelago fixar allt det tekniska, 
bokar sal och ser till att det finns mat till alla som kommer på 
lunchföreläsningen. 

Kontakta oss för mer information!

Vill ni bolla fram kreativa idéer tillsammans med studenter 
eller vill ni lära ut något kring hur ni jobbar? En workshop 
är ett spännande forum för er att möta studenter och vice 
versa! Vi kan hjälpa er med lokal på Chalmers, eller så håller 
ni workshopen på er hemmaplan och passar på att visa 
studenterna ert kontor också. 

Kontakta oss för mer information!
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ANDRA EVENT

STUDIERESA/STUDIEBESÖK
Ett sätt att göra stort intryck på studenterna är genom ett 
studiebesök eller en studeiresa. Arkipelago ordnar anmälan 
och bokar eventuell transport samt sköter marknadsföring och 
kontakten med studenterna. 

Kontakta oss för mer information!
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