
DEN 7 OKTOBER KL 09.00-17.00

 
Just nu ökar intresset för studier i hela landet. Därför vill vi på  

studentum.se hjälpa er att komma i kontakt med blivande studenter digitalt. 
På den Digitala utbildningsmässan möter ni besökarna i en virtuell  

mässmiljö, där ni - precis som på en vanlig fysisk mässa - har en egen brandad 
monter. Ni kan chatta, erbjuda bokning av enskilda samtal och visa förinspe-
lade eller livesända webbinarium för att informera och attrahera studenter 

till just era utbildningar! 

På Digitala utbildningsmässan får du som utbildningsanordnare träffa flera 
studieintresserade besökare och möjlighet att visa vad just ni erbjuder. Mässan 
genomförs i en helt virtuell miljö och besökarna kan ta del av ert material under 

hela dagen!

Ert webbinarium visas i en virtuell föreläsningssal. Ni kan välja mellan ha ett 
förinspelat eller ett live-sänt webbinarium. Till ert förfogande har ni ett  

chattverktyg som ni kan bemanna enligt era önskemål - under hela eller delar av 
dagen, eller bara i anknytning till ert webbinarium.

Missa inte höstens Digitala utbildningsmässa, vi tillhandahåller plattformen för 
mässan och lockar rätt målgrupp så ni får möjlighet att komma i kontakt med så 

många studieintresserade som möjligt!

• Datum: 7 oktober

• Tid: 09.00-17.00

• Plats: studentum.se 

Vill ni ha vägledning kring  
det digitala verktyget? 
 
Vi bjuder in till ett webbinarium där vi går igenom  
och visar hur plattformen fungerar!

DEN ULTIMATA,  
VIRTUELLA MÄSSUPPLEVELSEN!

        DIGITALA
UTBILDNINGSMÄSSAN

Se nästa sida för detaljer kring vad ni får och hur mässan går till   
 



DET HÄR FÅR NI

• Datum: 7 oktober

• Tid: 09.00-17.00

• Plats: studentum.se 

Vill ni ha vägledning kring  
det digitala verktyget?  
 
Vi bjuder in till ett webbinarium där vi går igenom och  
visar hur plattformen fungerar!

DIGITALA  
UTBILDNINGSMÄSSAN 

DEN ULTIMATA, VIRTUELLA MÄSSUPPLEVELSEN!

        DIGITALA
UTBILDNINGSMÄSSAN

PREMIUM
MONTER

• En monter i den virtuella mässan  
med följande exponeringsytor: 

 » Avatar

 » Logotyp

 » Länk till er sida på studentum.se

 » Roll-up

 » 3 representanter som kan chatta och 

ha video-möten med besökarna

 » 3 broschyrer

 » 3 bilder 

 » 2 filmer

 » 1 webbinarium; förinspelat eller live 

• Exponering i två e-postutskick till 
studentum.se:s databas (ca 400 000 
mottagare) med er logga och titel på ert 
webbinarium 

• Exponering på informationssida på  
studentum.se för mässan med er logga, 
kort text om er föreläsning och länk till  
er skolpresentation på studentum.se.*  

 
*Om detta material inte inkommer, hämtas  
denna information från er skolpresentation  
på studentum.se

STANDARD MONTER

• En stor monter i den virtuella mässan  
med följande exponeringsytor:

 » Avatar

 » Logotyp

 » Länk till er sida på studentum.se

 » Roll-up

 » 4 representanter som kan chatta och 

ha video-möten med besökarna

 » 4 broschyrer

 » 4 bilder

 » 3 filmer

 » 2 webbinarium; ett förinspelat och ett live

• Exponering i två e-postutskick till studentum.se:s 
databas (ca 400 000 mottagare) med er logga och 
titel på ert webbinarium 

• Exponering på informationssida på  
studentum.se för mässan med er logga, kort text 
om er föreläsning och länk till  
er skolpresentation på studentum.se.*  

*Om detta material inte inkommer, hämtas  
denna information från er skolpresentation  
på studentum.se 


