DTU LYNGBY 2022

Information til udstillere
Februar Opdatering

2

Udstillermappe - DSE Messe Lyngby 2022 - www.studerende.dk

Indhold
Kære udstiller ved DSE Messe Lyngby 2022

3

Hvad er DSE Messe Lyngby?

4

Kalender - Opdateret

5

Standforhold6
Leje af stande og standmateriel
Messearealet – fysiske forhold
Retningslinier for standopsætning og -nedtagning
Opmagasinering af materiel
El og internet
Uddeling og opstilling af materiale
Standen
Diverse
Praktiske oplysninger - Opdateret

8

Tidsplan for messedagene
Forplejning
Sikkerhed
Messemiddag
Virksomhedsvært
Faciliteter
Oversigtskort - Opdateret		

10

Virksomhedsforedrag - Opdateret

12

Promovering - Opdateret	

13

Parkering - Opdateret		

14

Jobbank - Opdateret

15

Sponsorat - Opdateret

16

COVID-19 - Opdateret

17

Pejling erstatter Messekatalog

18

Overnatning - Opdateret

19

Adresser16

De Studerendes Erhvervskontakt - Anker Engelunds Vej 1, 101E, 2800 Kgs. Lyngby - dselyngby@studerende.dk

Udstillermappe - DSE Messe Lyngby 2022 - www.studerende.dk

Kære udstiller ved DSE Messe Lyngby 2022
Først og fremmest ser vi frem til at kunne byde jer velkommen til DSE Messe Lyngby.
Forberedelserne er i fuld gang, og vi arbejder på højtryk for at kunne afholde en messe
(næsten), som vi husker den. Mange aftaler er stadig under udarbejdelse, og der vil
derfor være flere punkter i årets udstillermappe, hvor informationer først kan udsendes
i februar.
Som I måske også har bemærket, har vi valgt at fjerne virksomhedssiderne
fra Messekataloget og i stedet give jer en dobbeltside i Pejling med i købet af
messestand. På denne måde strømliner vi vores arbejdskraft, sparer miljøet for
en masse papir, og jeres sider får et helt års levetid, i stedet for de kun 3-4 uger
Messekataloget er i cirkulation på campus.
I udstillermappen finder I også retningslinjer for jeres stand samt diverse praktiske
oplysninger. Vi vil opfordre jer til at gøre jer godt bekendte med denne mappe, da I
kan finde svar på de hyppigst forekommende spørgsmål heri og i den opdaterede
version, der udsendes til februar.
Det er vigtigt, at vi i forbindelse med planlægningen modtager informationer fra jer
rettidigt for at undgå unødvendige udfordringer for jer, som udstiller under messen.
Vi er meget stolte over at være kendt i erhvervslivet for vores høje serviceniveau i
forbindelse med vores arrangementer. Det er vi især, fordi vi er en forening, som
drives udelukkende af frivillige studerende. Det betyder desværre også, at vores
medlemmer ikke altid vil være til rådighed, hvis I ringer til vores kontor, da de også
skal passe studierne. Vi opfordrer jer derfor til at sende en e-mail, hvis I skal have fat i
en bestemt frivillig.
DSE Messe Lyngby 2022 afholdes den 6. og 7. april 2022. Som altid foregår det på
Danmarks Tekniske Universitet, DTU Lyngby Campus.
Vi håber, at messen giver lejlighed til mange udbytterige samtaler med studerende og
færdiguddannede ingeniører fra hele landet, og vi ser frem til at se jer under messen.

Vi ses til DSE Messe Lyngby 2022!
Messeudvalget
De Studerendes Erhvervskontakt

De Studerendes Erhvervskontakt - Anker Engelunds Vej 1, 101E, 2800 Kgs. Lyngby - dselyngby@studerende.dk
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Hvad er DSE Messe Lyngby?
DSE Messe Lyngby er Danmarks største job- og karrieremesse for ingeniører med ca.
10.000 besøgende og op til 170 deltagende virksomheder og organisationer. Messen
arrangeres af De Studerendes Erhvervskontakt og løber over to dage på Danmarks
Tekniske Universitet i Kgs. Lyngby.
Det er DSE’s vision med messen at give de studerende perspektiv i deres uddannelse
ved at samle ingeniørrelevante virksomheder og interesseorganisationer i de
studerendes daglige rammer på DTU.
Gennem DSE Messe Lyngby får virksomheder en unik mulighed for at markedsføre
sig effektivt over for den næste generation af ingeniører. Dette gøres fra
virksomhedsstande via jobopslag på DSE Messe Jobbank, på sociale medier op til
messen samt ved foredrag for de studerende.
De studerende bruger messen til at orientere sig om muligheden for ansættelse,
praktikophold, trainee-forløb, bachelor- og kandidatprojekter, samt at få svar på
konkrete spørgsmål vedrørende jeres virksomhed.
Ud over studerende fra DTU’s campusser i Lyngby og Ballerup er der tradition
for, at studerende fra Lunds Tekniska Högskola (LTH), Aalborg Universitet
(AAU), Københavns Universitet (KU), Syddansk Universitet (SDU) samt andre
ingeniøruddannelser i Danmark også besøger messen. DSE tilbyder derfor betalt
transport til messen for studerende fra de nævnte uddannelsesinstitutioner.
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Kalender - Opdateret
Tirsdag d. 1. marts 2022
•
Svar på invitation til Messemiddag
Sidste chance for at købe ekstra billetter og melde
allergier
Se side for mere info.
Onsdag d. 9. marts 2022
•
Svar på questionnaire:
https://forms.gle/n4RArJUFc6Y1tk4P7
Tekniske behov og forplejning
Se side for mere info.
Mandag d. 14. marts 2022
•
DTU Jobbank for DSE Messe 2022 går live
Se side for mere info.
Tirsdag d. 5. april 2022
•
Opsætning af stand på messearealet.
Adgang i tidsrummet 10:00 – 20:00.
Onsdag den 6. april 2022
•
1. messedag
Åbent for gæster 10:00 – 16:00.
•
Messemiddag med udstillere og arrangører.
Arrangementet starter kl 18.00
Torsdag den 7. april 2022
•
2. messedag
Åbent for gæster 10:00 – 16:00.
•
Nedtagning af stand.
Må først påbegyndes kl 16:00, indtil da skal
messestanden være komplet og bemandet.
•
Hele standarealet skal være ryddet senest klokken 19:00.
Sørg for at jeres standbygger ikke overskrider tiden.

De Studerendes Erhvervskontakt - Anker Engelunds Vej 1, 101E, 2800 Kgs. Lyngby - dselyngby@studerende.dk
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Standforhold
Leje af stande og standmateriel
Under messen stiller DSE udelukkende standpladsen til rådighed. Materialer
som vægge, borde eller andet skal virksomheder selv medbringe, eller leje af
tredjepartsfirmaer.
Messearealet – fysiske forhold
Hallen
Foyeren
Oticonsalen
Teltet

Gulv
Frihøjde
Parketgulv med 4,0 m
gulvtæppe
Fliser med
2,85 m
gulvtæppe

Indgangsdøre
H x B: 2,0 m x 2,0 m

Maks. belastning
500 kg/m²

H x B 2,0 m x 2,0 m
(Gennem hallen)

500 kg/m²

Betongulv med 3,0 m
gulvtæppe
Nivelleringsgulv 2,4 m
med gulvtæppe

H x B: 2,3 m x 1,9 m

500 kg/m²

H x B: 2,0 m x 1,68 m

500 kg/m²

Retningslinjer for standopsætning og -nedtagning
• Opsætning af stande foregår tirsdag d. 5. april i tidsrummet kl. 10:00 – 20:00.
• Nedtagning af stande foregår torsdag d. 7. april i tidsrummet kl. 16:00–19:00.
• Efter klokken 19:00 d. 7. april 2022 påtager De Studerendes Erhvervskontakt sig
retten til at smide alt efterladt standmateriale ud.
• Opsætning og nedtagning må under ingen omstændigheder ske uden for de givne
tidsrum.
• Efter endt messe torsdag skal alt standmateriel fjernes, medmindre andet er aftalt
med DSE.
• På messearealet må der under ingen omstændigheder fastmonteres genstande i
gulvet, på væggene eller i loftet, dvs. opbores, fastboltes eller lignende. Ligeledes
må der heller ikke skæres i gulvtæppet. DSE holder udstiller ansvarlig for samtlige
skader, der er opstået i forbindelse med opsætning eller nedtagning af standen.
• DSE stiller ikke værktøj til rådighed ved standopsætning eller -nedtagning.
• Afhængig af standens placering er det muligt at have en stand, der er højere end
den garanterede frihøjde. Hvis I ønsker dette, skal I søge tilladelse inden standen
opsættes; er dette ikke sket, vil højdedifferencen blive fjernet.
• Ønsker I at medbringe særligt tunge elementer bedes I kontakte DSE.
Opmagasinering af materiel
• Der vil være mulighed for opmagasinering af en begrænset mængde materiel
(f.eks. standemballage). Materiellet vil ikke være under opsyn, og opbevaring
vil være på udstillers eget ansvar. Eventuelle mangler og skader på det
opmagasinerede materiel skal erstattes af udstillernes eget forsikringsselskab. Vær
opmærksom på, at det ikke vil være muligt at få adgang til det opmagasinerede
materiel under messen.
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El og internet
• Standens strømforbrug skal registeres senest den 9. marts for at sikre at forbruget
kan dækkes. I modtager link herom via e-mail.
• DSE leverer én stikdåse med tre stik til hver stand. Skal der tilsluttes mere end tre
apparater, skal udstiller selv medbringe yderligere stikdåser.
• 400 V strøm (CEE-stik) kan leveres ved rettidig bestilling, hvor strømforbrug
registreres.
• DSE stiller Wi-Fi til rådighed for alle udstillere. Ét netværkskabel kan også stilles til
rådighed, hvis jeres behov for dette indikeres via formular-systemet på samme tid,
som I indberetter strømforbrug.
• Der må ikke udføres ændringer på DSE’s udlagte el- og netværksinstallationer.
Uddeling og opstilling af materiale
• Uddeling af eget materiale må kun foregå på egen stand.
• Opstilling af materialestander uden for eget standområde skal godkendes af DSE.
Standen
• Af hensyn til andre messedeltagere forbeholder DSE sig ret til at kræve særligt
støjende udstyr dæmpet. Under støj indregnes både akustisk og elektrisk/
magnetisk støj.
• Af brandhensyn og hensynet til færden på messearealet skal standen og alt
standmateriel holdes inden for eget standområde. DSE forbeholder sig retten
til at fjerne eventuelle standmaterialer, der ikke befinder sig på virksomhedens
standområde.
• Standen skal være bemandet i hele messens åbningstid.
• Der findes tre standstørrelser med gulvdimensioner på henholdsvis 3x4, 4x4 og
5x4 meter. Åbningen ud til messeområdet er minimum 4 meter bred uafhængigt af
valgt standstørrelse.
Diverse
• DSE sørger for sodavand, kaffe, te, frugt m.m. til virksomhedsrepræsentanterne.
Dette er inkluderet i deltagergebyret. Ved nedpakning må dette ikke medtages.
• Ingen former for opbevaring og udskænkning af øl, vin eller spiritus på standene er
tilladt.
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Praktiske oplysninger - Opdateret
Tidsplan for messedagene
Tirsdag d. 5. april

10:00 – 20:00

Etablering af messeareal
Opstilling af stande

Onsdag d. 6. april

09:00 – 10:00

Morgenmad

10:00
11:30 – 14:00
16:00
18:00
09:00 – 10:00
10:00
11:30 – 14:00
16:00
16:00 – 19:00
19.00

Officiel åbning af messen
Frokost
Messen lukker
Messemiddag
Morgenmad
Messen åbner
Frokost
Messen lukker
Nedtagning af stande
Messearealet skal være ryddet

Torsdag den 7. april

Forplejning
• Morgen
Begge messedage mellem kl. 9:00 og 10:00 vil der være mulighed for at afhente
bestilte morgenmadsposer.
• Frokost
Begge messedage mellem kl. 11:30 og 14:00 vil der blive tilbudt frokost.
Morgenmad og frokost er inkluderet i deltagergebyret uanset antallet af
virksomhedsrepræsentanter, når blot det bestilles i udsendte spørgeskema. Alle
måltider planlægges som take-away.
Spørgeskema skal være udfyldt senest 9. marts 2022.
Sikkerhed
Messearealerne vil mellem opsætning og nedtagning af standene være under konstant
opsyn. Natten mellem tirsdag og onsdag samt onsdag og torsdag vil messeområderne
blive aflåst, og vagter vil patruljere området hele natten.
Messemiddag
Traditionen tro afholder DSE onsdag den 6. april et aftenarrangement for
virksomhedsrepræsentanter, virksomhedsværter og DSE-medlemmer for at fejre en
veloverstået første dag på messen. Der følger to billetter med standen, og der vil være
mulighed for at tilkøbe flere billetter.
Mere information samt invitation følger.
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Virksomhedsvært
En virksomhedsvært er en frivillig studerende fra DTU, som hjælper til på messen.
Under selve messen vil en specifikt tildelt virksomhedsvært sørge for at assistere jer
og svare på de spørgsmål, I eventuelt måtte have. Virksomhedsværterne henvender
sig selv til jeres repræsentanter ved messens start og oplyser jer om vigtige
informationer for dagen.
Taxa
• Der er taxa-holdeplads foran bygning 101 ved indgang A.
• DSE kan være behjælpelig med bestilling af taxaer. Ret henvendelse i en af DSE’s
infostande.

De Studerendes Erhvervskontakt - Anker Engelunds Vej 1, 101E, 2800 Kgs. Lyngby - dselyngby@studerende.dk
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Oversigtskort - Opdateret
På oversigtskortet nedenfor ses de fire messeområder samt placeringen af Faculty
Club hvor bespisning foregår.
Husk at informere jeres vognmænd om hvilket messeområde jeres stand tilhører.
Kort over de enkelte messeområder kan findes i højere opløsning på produkter.
studerende.dk/dml2022info
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Messeområder - Opdateret
Hallen

Teltet

Oticonsalen
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Virksomhedsforedrag - Opdateret
Under messen er der mulighed for at afholde et virksomhedsforedrag. Foredraget
giver jer mulighed for at præsentere jeres virksomhed eller igangværende projekter
over for en forsamling af studerende gennem et oplæg af maksimalt 20 minutters
varighed (inklusiv spørgetid).
Praktiske forhold
Virksomhedsforedragene afholdes på DTU Library. På begge messedage vil dagens
program fremgå af infoskærme og plakater over hele messeområdet, som vil guide de
studerende til mødelokalerne og foredragene.
Tilmelding
Det koster 2.000 kr ekskl. moms at tilkøbe et virksomhedsforedrag. Tilmelding skal
ske via
vkl@studerende.dk.
Antallet af foredragstider er begrænset til 20 oplæg og bliver tildelt efter
”først-til-mølle”-princippet.
Ved tilmelding indhentes en titel samt en kort beskrivelse af foredraget på
maks. 700 anslag m. mellemrum. Der reklameres for virksomhedsforedragene i
messehåndbogen, på messe Facebook eventet samt på DTU Library.
AV-udstyr
Der vil være projektor og lyd til rådighed på DTU Library, hvor en præsentation skal
være tilsendt vkl@studerende.dk senest mandag d. 21. marts.
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Promovering - Opdateret
DSE står for promovering via sociale medier og på DTU Lyngby og Ballerup, samt via
andre tilgængelige kanaler.
I er meget velkomne til at dele jeres deltagelse med jeres egne følgere. For at koble det
sammen med DSE’s promoveringskampagner kan I benytte jer af følgende tags og links:
Instagram
@dse.dtu
#dsemesse22
#dselyngby
Facebook
DSE Lyngby
Facebook Event
LinkedIn
Student Business Relations
Company Takeover på Instagram
Alle pladser til Company Takeover er blevet udfyldt. Tak for jeres interesse.

De Studerendes Erhvervskontakt - Anker Engelunds Vej 1, 101E, 2800 Kgs. Lyngby - dselyngby@studerende.dk
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Parkering - Opdateret
DTU beder om at vi holder parkering omkring Bygning 101 fri til studerende og
ansatte.
Vi har reserveret et andet parkeringsområde til jer, og vi beder jer flytte jeres biler
herover når I er færdige med at læsse af.
Parkeringspladsen ligger på Kolonnevej ved grusområdet ved siden af bygning 229.
DSE tager ikke ansvar for tyveri eller skader.
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Jobbank - Opdateret
Vi samarbejder igen i år med DTU Jobbank for at sikre jeres jobopslag bedst mulig
synlighed.
DTU Jobbank er den officielle jobportal for studerende og alumni ved DTU, og alment
kendt som et godt sted at finde job og praktikpladser. Virksomheder har mulighed for
at komme i kontakt med studerende og nyuddannede her på DTU Jobbank. Du kan
målrette dine tilbud mod specifikke segmenter og på den måde opnå en mere effektiv
rekrutteringsproces og forbedring af din employer branding.
Der vil blive oprettet en side på DTU Jobbank, som samler jobopslag fra alle udstillere på
DSE Messe Lyngby 2022. Siden går live 14. marts 2022, og opdateres efterhånden som
nye jobopslag indtastes.
Systemet kan tilgås via https://jobbank.dtu.dk/da/for-employers
Hvis I ikke allerede har en bruger, vil I blive bedt om at oprette en.
DTU Jobbank håndterer hele processen, og vi beder jer derfor henvende jer gennem
deres hjemmeside, hvis I har nogen spørgsmål.
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Sponsorat

- Opdateret

Vi er fuldstændig overvældede af den store interesse for at sponsorere præmier
til vores årlige Bingoaften, og vi glæder os til at udlodde jeres flotte præmier til
DTU’s studerende.
Bingoaftenen kan ikke rumme flere præmier, men der er stadig rig mulighed for at
deltage med et sponsorat på anden vis.
Sponsoratformat
Et sponsorat kan foregå på flere måder. Eksempler på tidligere sponsorater:
•
•
•

Præmie udloddet i konkurrence til promovering af DSE Messe Lyngby
Vand uddelt til messestande og/eller studerende
Gave med logo uddelt til messegæster, der udfylder evalueringsskema

Mulighederne er mange, og vi er meget åbne for at samarbejde med jer for at opnå
den bedste promovering.
Målgrupper
Ved at sponsorere DSE når jeres brand ud til både studerende, virksomheder og
virksomhedsrepræsentanter som privatpersoner. Tidligere års optællinger viser at ca.
10.000 gæster besøger messen, og messen promoveres aktivt over flere kanaler.
I er selv med til at vælge, om I vil målrettes en bestemt gruppe, eller om I vil satse
bredt.
Grafisk synlighed
DSE tilbyder mulighed for at jeres logo medtages på side med sponsorer i både
Pejling og Messebooklet. Det vil selvfølgelig også fremgå på plakater, slideshow under
messen og i materiale sendt til andre udstillere på messen.
Hvis jeres målgruppe er andre virksomheder, vil I blive medtaget i det materiale, vi
uddeler til alle messestande.
Kontakt
Ønsker I at høre mere om mulighederne for at sponsorere DSE Messe Lyngby 2022?
Så skriv til os på vkl@studerende.dk med ”Sponsorat” i emnefeltet.
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COVID-19

- Opdateret

Med alle restriktioner ophævet fortsætter vi planerne for en fysisk DSE Messe Lyngby
2022.
Vi opfordrer jer til at overveje potentielle helbredshensyn i jeres planlægning, såsom
at medbringe håndsprit til intern brug på jeres stand, og at begrænse hvor mange
mennesker opholder sig på jeres stand samtidig.
Medmindre der indføres nye restriktioner, vil vi ikke kræve fremvisning af gyldigt
Coronapas, og vi gør opmærksom på at mundbind ikke længere er påkrævet i DTU’s
bygninger. Vi vil i vores PR opfordre de studerende til at planlægge deres besøg uden
for den mest travle periode for at mindske kødannelse, og vi planlægger tiltag til at
styre fodgængertrafikken efter behov.
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Pejling erstatter Messekatalog
Alle virksomheder får tilbudt en dobbeltside i Pejling 2022
Efterhånden, som DSE Messe Lyngby er vokset, er kataloget også blevet tungere og
vi oplever, at færre gider bære rundt på det på messen. Da vi også udgiver Pejling ved
semesterstart, blev det til en masse dobbeltarbejde med opsætning af sider for jer og
for os, og rigtig meget papir er smidt ud hvert år efter endt messe.
Vi har derfor omstruktureret vores tryksager, så I ved køb af messestand får to
semestres dobbeltside i Pejling med i købet, og udgiver til messen kun en lille booklet
med relevante sider fra det forhenværende Messekatalog.
Pejling 2022 er på engelsk
Det gennemgående sprog i Pejling er engelsk. Tekst og billedannoncer, som
indsendes af virksomheder, opfordres til at følge denne linje, men modtages og
trykkes også, hvis dette ikke er tilfældet.
Informationssiden
Informationssiden indeholder jeres navn og webadresse, en fængende overskrift,
angivelse af relevante fagområder og studerende, DSE events I deltager ved, og en
brødtekst.
Brødteksten inddeles i tre afsnit, hvor vi har valgt overskriften til de to første for jer:
Om os / Our company: ca 500 anslag
Vi søger / We are looking for : ca 500 anslag
Selvvalgt overskrift: ca 800 anslag
Annoncesiden
Til annoncesiden skal vi bruge et billede i enten .ai eller .pdf format med
dimensionerne 178 mm højt og 200 mm bredt. Billedet skal have 5 mm bleed og være
i CMYK farver. Denne side indeholder også en bjælke med virksomhedssprog, antal
ansatte i Danmark og globalt, antal ingeniører i virksomheden og et Danmarkskort,
hvor jeres primære lokationer kan angives.
Indlevering
I modtager en separat mail med skabelon og vejledning.
Alt materiale skal være DSE i hænde senest den 28. januar 2022. DSE forbeholder
sig retten til at undlade at medtage en virksomheds katalogside, hvis overskridelsen
kræver en udsætning af produktion. Når vi har modtaget alt materiale, opsættes jeres
virksomhedsside. Der vil derefter, pr. e-mail, blive fremsendt et elektronisk eksemplar
til korrektur.
Hvis I har yderligere spørgsmål vedrørende Pejling, bedes I sende dem til:
katalog@studerende.dk
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Deadline for virksomheder: 28. januar 2022
Brødtekst

Annonce
(venstre
side)

Indtastning

Udfyld skabelon via email

Maks. anslag pr
afsnit
Tilladte filtyper

Om os/ Our company:
Vi søger/ We are looking for:
Selvvalgt overskrift:
.ai, .jpg, .png, .pdf, .svg

Farvesystem

CMYK

Opløsning
Dimensioner
Bleed
Margen

Min. 300 dpi eller 2100x2360 pixels
178 mm x 200 mm (bredformat)
5 mm
Venstre: 5 mm til vigtig info eller tekst
Højre: 15 mm til vigtig info eller tekst

500
500
800

Eksempel på virksomhedsside:

De Studerendes Evrhvervskontakt

studerende.dk

DSE, a student organisation where you can further you engineering skills or learn new.

FIELDS OF STUDY
Management Consulting
and Economics
Export and Operations
Product and Design

Our company

Mechanical Engineering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsugiat nulla pariatur. Excepteur sint
520 tegn med mellemrum.

Structural and Civil Engineering
Architecture and Planning
Geophysics and Survey

Environmental Engineering
Chemical Engineering
Biotechnology
Medicine and Pharma

We are looking for

Biomedical Engineering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsugiat nulla pariatur. Excepteur sint
520 tegn med mellemrum.

Physics and Nano
Energy Engineering
Electronic Engineering
Communication Technology
Mathematical Engineering
Software
Machine learning

Hard work and strong network

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor in- WE OFFER
cididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud Internship
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute Student job
job
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla par- Full time job
iatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia dese- Work abroad
runt mollit anim id est laborum. Lorem ipsugiat nulla pariatur. Excepteur sint liq- Master thesis
Graduate programme
uip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat School project
Ph.D
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem
ipsugiat nulla pariatur. Excepteur sint 808 tegn med mellemrum.

Meet us at theese DSE events:

Language
Total
Engineers

100
100

Total
Engineers

0
0

AAU Aalborg

DTU Lyngby

AAU Aalborg

DTU Lyngby

DTU Ballerup

1
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Overnatningsmulighed ved DTU
Zleep Hotels Lyngby er placeret lige ved siden af Ferraris nye showroom og kun
500 meter fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Du kan nemt tilgå hotellet fra
motorvejen, og ankommer du i bil, er der gode parkeringsmuligheder. Desuden er du
fra hotellet i gåafstand til både Lyngby Station og centrum. Fra stationen kan du nemt
hoppe på S-toget, der på bare 20 minutter tager dig til indre København.
Gør rejsen nemmere og arbejdet mere effektivt med en firmaaftale. Vi tilbyder én
firmaaftale til brug i hele hotelkæden, således at din virksomhed kan få en god
firmarabat på alle vores hoteller, uanset hvor i landet I skal bruge en god seng at sove
i. Hos Zleep Hotels garanterer vi kvalitet og effektive processer, så I hurtigt kan checke
ind, smide fødderne op og slappe af efter en lang arbejdsdag.

De Studerendes Erhvervskontakt - Anker Engelunds Vej 1, 101E, 2800 Kgs. Lyngby - dselyngby@studerende.dk

Udstillermappe - DSE Messe Lyngby 2022 - www.studerende.dk

Vi glæder os til at se jer
d. 6.-7. april 2022

Adresser

DSE Messe Lyngby 2022 afholdes på
Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelunds Vej 1, 101
2800 Kgs. Lyngby

DSE Lyngbys kontor
De Studerendes Erhvervskontakt
Anker Engelunds Vej 1, 101E
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: vkl@studerende.dk
Tlf.: (+45) 4593 2223
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