SVERIGES STÖRSTA

Nå 500.000 studenter i Sverige

DIGITALA REKRYTERINGSEVENT
25 oktober

Unik matchningsteknik mot
kandidater

Virtual Career Days är Sveriges största digitala karriärevent, där alla universitets- och högskolestudenter samt
nyexamnierade får träffa arbetsgivare i en virtuell arena.
Här kommer ni som arbetsgivare i kontakt med
relevanta kandidater från hela Sverige som söker arbete,
extrajobb, praktik och mer. Ett effektivt, ekonomiskt och
miljövänligt sätt att nå ut till kandidater i hela landet.

CV-granskning

Statistik och verktyg för
uppföljning

ER DIGITALA MONTER

Chatta och håll videosamtal
Ta emot ansökningar

NÅ RÄTT KANDIDATER MED
BRANSCHSPECIFIKA HALLAR
OCH VÅNINGAR
DATA/IT/TECH

Fyll er monter med erbjudanden,
föreläsningar, videor,
bilder och mer

Håll seminarium, föreläsningar
eller workshops LIVE
Ingen tid? Ha förinspelade
föreläsningar i er monter!

EKONOMI/JURIDIK/HR
MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING
HOTELL/RESTAURANG/EVENT/TURISM
OFFENTLIG SEKTOR
VÅRD
KONSTRUKTION/BYGG

FAVORITFUNKTIONER

Era kriterier matchas med kandidaters
bakgrund och kompetenser
Granska CV och se detaljerade profiler
Boka och håll intervjuer,
chatta och shortlista de ni pratat med
Få detaljerad inblick live över hur många
som besökt er monter, tittat på
föreläsningar, lämnat intresseanmälningar och mer
Exportera data och listor för uppföljning och kontakt med kandidater efter
mässan

NÅGRA ORD FRÅN TIDIGARE KUNDER
En fördel med upplägget är att vi lätt kan identifiera
och proaktivt ta kontakt med studenter som har just den
studieinriktning vi letar efter. Vi etablerar därför fler
bra kontakter digitalt, jämfört med traditionella fysiska
mässor där vi måste lita mer på slumpen att ”rätt”
studenter råkar gå förbi och stanna vid vår monter.
- Per Karlsson, HR-strateg på Gävle Kommun

”Det är en bra plattform, betydligt bättre än andra
digitala mässor vi varit med på. Vi tycker även det är
toppen att vi kan göra ett utskick till studenterna efter
mässan till de som har besökt vår monter.”
- Rekryteringsansvarig på kommun
i mellersta Sverige
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ARBETSERBJUDANDEN

Sara Hellblom
Försäljningschef
sara@lansera.io
076 641 03 55

MONTERPAKET DELUXE

VIRTUELL MONTER
MED EGEN BRANDING

VIDEO I MONTER

Om ni har några frågor är ni varmt
välkomna att kontakta

MONTERPAKET LAGOM

LOGOTYP PÅ
HEMSIDA OCH I
UTSKICK

ENKÄT

X

NÄTVERKSBORD
ELLER MÖTESRUM

X

EGEN SEKTION
I UTSKICK MOT
STUDENTER*

X

X

framtidsverket.com
*Gäller vid nästkommande utskick efter signering av
kontrakt. Därefter är utställaren synlig bland alla
utställare med logotyp på hemsida och i utskick.

25.000 kr

39.000 kr

45.000 kr

BRANDING I PLATTFORM

300x
800
(px)

300x
800
(px)

BANNER FRAMSIDA PLATTFORM
4 banners. GIF (animerad) eller stillbild (JPEG)
Klickbar länk i banner

BANNER RECEPTION
3 banners. GIF (animerad) eller stillbild (JPEG)
Klickbar länk i banner

BANNER UTSTÄLLARHALL
3 banners. GIF (animerad) eller stillbild (JPEG)
Klickbar länk i banner

75 000 kr/per banner

55 000 kr/per banner

25 000 kr/per banner

BANNER FÖRELÄSNINGSAL
2 banners. GIF (animerad) eller stillbild (JPEG)
Klickbar länk i banner

BANNER STORA SCENEN
2 banners. GIF (animerad) eller stillbild (JPEG)
Klickbar länk i banner

Ingår för förinspelad föreläsning i monter

Ingår för liveföreläsning på Stora scenen.

TILLÄGG

SHOWROOM
Byt ut er monter mot ett eget rum!
Egen design ingår.
10 000 kr

LIVEFÖRELÄSNING
STORA SCENEN
Bli en del av Virtual Career Days dagsprogram!
Branding vid Stora scenen ingår.
10 000 kr

NÄTVERKSBORD
Anslut till ett videosamtal med
upp till 100 deltagare.
Ha diskussioner och
samtal med besökare.
10 000 kr
SKRÄDDARSY MONTERN
Vill ni sticka ut lite extra med ett sagoslott eller något
annat? Skräddarsy utseendet på er monter!
5 000- 10 000 kr beroende på omfattning

UTSKICK
SCHEMA, MARKNADSFÖRING
OCH UTSKICK
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25

OKT +

Q1

2023

Skolor och kårer får direktinformation om
höstens mässa. Betald marknadsföring
mot studenter Facbook, Instagram,
Linkedin samt utvalda hemsidor lämpade
för utbildning och arbetssökande.
Registrering öppnar och studenter kan
skapa en profil och ladda upp CV i plattform. Löpande marknadsföring i form av
betald annonsering och utskick.
Virtual Career Days är LIVE. Livesändning
under dagen och besökare kan nätverka
med utställare kl 09.00-16.00.
Virtual Career Days fortsätter vara ett
forum att hitta arbete, gå på föreläsningar
och ta del av erbjudanden. Ej live.
Nästa livetillfälle av Virtual Career Days.

Vi gör månadsvisa utskick till alla skolor och studenter
i Sverige, ca 500 000
Vid signering av Monterpaket Lagom eller Deluxe ingår
Topp 4-placering i nästkommande utskick. Därefter
placeras ni med logga bland övriga utställare.
Lyft era erbjudanden eller föreläsningar under Virtual
Career Days. Ni ger oss information så sköter vi resten.
Extraköp av utskick:
FÖRSTA NATIVE
Logga, bild + text

35 000 kr

ANDRA NATIVE
Logga, bild + text

29 000 kr

TREDJE NATIVE
Logga, bild + text

25 000 kr

FJÄRDE NATIVE
Logga, bild + text

19 000 kr

LOGOTYPER
ALLA UTSTÄLLARE

