DEN ULTIMATE
VIRTUELLE MESSEOPPLEVELSEN!

Interessen og bruken av digitale verktøy øker stadig!
Derfor ønsker studentum.no å hjelpe dere med å komme i kontakt med
fremtidige studenter digitalt. På den digitale utdanningsmessen møter
dere besøkere i et virituelt messemiljø - med deres personlige stand! Dere
kan chatte, holde webinarium og få henvendelser fra
studenter som ønsker mer informasjon - alt for å tiltrekke studenter
til deres studier og skoler.
Vell møtt!
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DETTE FÅR DERE
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Avatar
Logo
15 utdanninger med link til deres side på studentum.no
Rollup
10 videos
10 brosjyre/filer
5 bilder
5 representanter i chat
1 forhåndsinnspillet webinar 30 min
1 Live webinar

Avatar
Logo
5 utdanninger med link til deres side på studentum.no
Rollup
1 video
1 brosjyre/fil
1 bilder
2 representanter i chat
1 forhåndsinnspillet webinar 30 min

•

Eksponering i to e-postutsendelser til studentum.no’s
database (ca 30 000 mottakere)
Eksponering på informasjonssiden for messen
på studentum.no

•

KL

SLIK FUNGERER DET
•

Vi markedsfører og samler besøkere til
den digitale utdanningsmessen

•

Besøkende registrerer seg på
studentum.no og får deretter
innlogginginformasjon og påminnelser
før og under messen

•

På informasjonssiden på studentum.no
vil besøkerne se hvilke skoler og studier
de kan forvente å treffe under messen

•

Dere får mulighet til å holde et webinar
om deres skole og utdanninger. Liten
stand inkluderer forhåndsinnspilt
webinar og stor stand har i tillegg et live
webinar.

•

Før selve messen vil utstillere delta på et
webinar om hvordan messen fungerer,
hvor vi viser alle funksjoner og man får
mulighet til å stille spørsmål direkte til
vår eventavdeling

•
•
•

Dato: 22 mars 2022
Tid: 09.00-17.00
Sted: studentum.no
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