
 • Esittele oppilaitostanne ja kohtaa toisen asteen opiskeli-

jat, 9.-luokkalaiset, opot, välivuotta viettävät ja muut opis-

keluasioita pohtivat ja opiskelupaikkaa etsivät

 • Kahtena ensimmäisenä messupäivänä digitaalisessa 

messukeskuksessa on ohjelmaa, ja edustajat päivystävät 

osastoillaan. Loppuviikon eli 11.-15.11. kaikki messuma-

teriaali ja -ohjelma on edelleen kävijöiden tarkasteltavis-

sa, studentum.fi:n chat tukee kävijöitä pohdinnoissa ja 

tilastointi kerää talteen kävijöiden osastoilla tekemät akti-

viteetit.

 • Valitse tarpeisiinne sopiva osasto, asiakkaillemme 

alkaen jopa 0 euroa!

Näytteilleasettajaksi Haaviin!
 • Haavi-koulutusmessut pidetään 9.–15.11.2021 virtuaalisessa messukeskuksessa



 • Perus-pakettiin kuuluu oppilaitoksen oma osasto, johon 

sisältyy logo, kuva ja koulutuslistaus. Paketti on maksuton ja 

tarjolla vain studentumin asiakkaille.

Valitse sopiva paketti

 • Plus-paketti on laajin näytteilleasettajapaketti, jolla saa käyttöön kaikki virtuaalialustan omi-

naisuudet. Suurin osasto on brändättävissä rajattomin kuva-, video- ja esitemateriaalein. 

Voitte hyödyntää kyselytoimintoa, napata kävijöiden huomion webinaareilla, tuoda opiskelija-

lähettiläitä edustamaan osastolle ja chattailemaan kävijöiden kanssa. Saatte kaiken tilastoin-

nin kävijöistä ja osastollanne tehdyistä toiminnoista reaaliajassa sekä kontaktit käyttöönne. 

studentum.fi kokoaa messuosaston näytteilleasettajan toimittamista materiaaleista. Pakettiin 

kuuluvilla admin-tunnuksilla pääsette halutessanne myös itse muokkaamaan osastoanne.

 • Medium-paketti soveltuu erityisen hyvin brändimainontaan. Keskikokoisen 

osaston voi räätälöidä oppilaitoksen materiaalein: kuvin, esittein, videoin ja 

erottautua omalla avatarilla ja roll-upilla. Saatte tilastot ja kontaktit käyttöönne 

ja voitte ohjata liikennettä omille nettisivuillenne.



0 € 1 550 € 

Lisäpalvelut*

PERUS MEDIUM PLUS

Messuosasto pieni keskikoko iso
Logo kyllä kyllä kyllä
Koulutustarjonta kyllä kyllä kyllä
Räätälöitävä avatar - kyllä kyllä
Videot - 2 kpl rajaton
Kuvat 1 kpl 2 kpl rajaton
Ladattavat esitteet - 2 kpl rajaton
Rollup - kyllä kyllä
Yhteydenottopainike - kyllä kyllä
Tilastot - kyllä kyllä
Kontaktit - kyllä kyllä
Käyttötuki - kyllä kyllä
Kyselytoiminto - - kyllä
Chat / messuedustaja - - 2 kpl
Webinaarit - - kyllä

+
Chat / messuedustaja 200 e / kpl

Webinaariominaisuus 300 e

Rajattomat videot 100 e

Rajattomat kuvat 100 e

Rajattomat esitteet 100 e

Iso osasto 200 e

2 000 € 

*Saatavilla Medium-pakettiin,
chat myös Plus-pakettiin1 350 € 1 800 € 



Ota yhteyttä

Laura Borseti
+358 50 575 4545

laura.borseti@studentum.fi

Antti Röyttä
+358 40 162 8606 

antti.roytta@studentum.fi


