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Ingen mer värdelös 
reklam, tack!
När du inte tar saker för vad de är, utan för vad de kan bli, kan vad som helst 
hända. Därför vill du inte missa när Berghs slår upp dörrarna till Sveavägen 34, 
där 145 framtida kommunikatörer ställer ut sina examensprojekt. 

”Årets koncept för slututställningen är Make it matter. Med det vill vi sätta fokus 
på vad människor verkligen värdesätter och hur kommunikation kan lyfta upp det 
värdet. Ingen mer värdelös reklam, tack!”, säger Pia Hansson, operativ projektledare 
i Studentbyrån, en grupp som ansvarar för skolans slututställning. 

Under två intensiva dagar kommer 18 kommunikationsprojekt och 22 designprojekt 
visas upp - allt från klädkollektioner till hur man kan rädda Arktis och lösa 
bostadsbristen. 

Förutom den värdefulla kommunikationen kommer utställningen även belysa vad 
som faktiskt är värdelöst. På en twittervägg kommer besökarnas tankar kring vad 
som inte betyder något, samlas. Detta för att sedan kunna använda de tankarna till 
att skapa mer relevanta och värdefulla kommunikationslösningar. 

På lördag håller Fredrik Heghammar - expert i digital produktion med bakgrund som 
Senior Executive Producer på Google Creative Labs i New York, ett föredrag. Han 
kommer prata om snäckfeber, fri wi-fi, fotbollshuliganer och Make it matter ur ett 
karriärsperspektiv. 

“Varje år under Berghs slututställning sker tusentals möten mellan människor. För 
att underlätta samtalen mellan dem, byggde vi i samarbetet med företaget Triby 
en Studentmaskin. I den kommer besökarna kunna lämna in en lista på de projekt 
som de vill veta mer om, och får genast ett mejl med hela projektbeskrivningen 
samt namn på alla inblandade studenter. Inga borttappade visitkort eller bortglömda 
namn och ansikten”, berättar Sandra Engström, UX Designer i Studentbyrån. 

De som inte hinner se slututställningen under helgen, kan hålla koll på det som 
händer i skolan på Studentbyråns blogg på http://berghs.dagensmedia.se/.
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Berghs Grad Show 2014
www.berghsgradshow14.se   
Branschvisning: 22–23 maj (endast inbjudna)
Öppet för allmänheten: 24–25 maj
Sveavägen 34

Öppettider:
lördag: kl 11:00–18:00
söndag: kl 11:00–16:00

Föreläsning med Fredrik Heghammar
24 maj, kl 14:00–15:00
Berghs School of Communication
Sveavägen 34
OBS! Begränsat antal platser. Kom i god tid!

Om Berghs
Berghs School of Communication erbjuder strategisk och kreativ utbildning på olika 
nivåer inom marknadskommunikation. Vi har diplomutbildningar och internationella 
bachelorutbildningar på heltid, över 80 kurser på deltid samt anpassade utbildningar 
för organisationer och företag. Varje år går cirka 3000 personer någon form av 
utbildning på Berghs – i Sverige eller utomlands.  http://berghs.se/

Om Studentbyrån
Studentbyrån består av 12 studenter från olika strategiska och kreativa utbildningar 
som under sitt examensprojekt jobbar med Berghs som uppdragsgivare och 
tillsammans ansvarar för skolans slututställning.


