Digi
Eventos
Contact
Lisänäkyvyyttä
kustannustehokkaasti
digitaalisissa kanavissamme!

Kerromme mielellämme
lisää digitaalisista palveluistamme.

290 €
+ alv

Skannaa kiinnostavan kävijän yhteystiedot nimikyltistä helposti älypuhelimellasi.
Saat talteen nimen, yhteystiedot, opintotaustan sekä
mahdolliset muistiinpanosi.
Messujen jälkeen saat yhteystiedot xls- tai csvtiedostona; voit jatkaa kävijäviestintää vielä
tapahtuman jälkeen!

Ilmoitus
CF App

Syksyllä julkaistavasta tapahtumasovelluksesta löydät messujen ohjelman, kartan, näytteilleasettajat
sekä ajanvarauksen CV-kuvaukseen ja työpajoihin.

alk. 390 €
+ alv

Muistuta kävijöitä messupäivänä sovelluksen avulla:
lähetä tekstimuotoinen push-ilmoitus tai lisää
logo sovelluksen etusivulle. Hinnoittelu portaittain
latausten mukaan:
0-499 latausta
500-999 latausta
1000-1499 latausta
/ alkava 500 latausta

Lisätietoja:
Reetta Eerikäinen
p. +358 45 635 3566
reetta.eerikainen
@contactforum.fi

Kontaktit talteen & näkyvyyttä messuilla!

Some

250/290 €
+ alv

390 € + alv
490 € + alv
590 € + alv
+ 100 € + alv

Tavoittaa noin 5500 seuraajaa (FB + Instagram):
Messujen teemaan liittyvä 3-osainen videosarja
julkaistaan CF:n Instagram-storyssä ja tallennetaan
sarjan omaan highlightiin. Hinta 290€+alv.
Postaus Contact Forumin Facebookiin ja Instagramiin (kuva/video + teksti + linkit) 250€+ alv.
Aiheet: Alumnin uratarina, Työkulttuuri esittäytyy tai
Traineen työpäivä

Ohjelma

Tarjoamme kävijöille
perinteisen messukiertelyn lisäksi laadukasta ohjelmaa.

Kerromme mielellämme
lisää messujen ohjelmasta ja workshopeista.

Lisätietoja:
Reetta Eerikäinen
p. +358 45 635 3566
reetta.eerikainen
@contactforum.fi

Näkyvyyttä lavalla ja workshopeissa!

Blind
Date

Riko ennakkoluuloja ja kohtaa kävijöitä, jotka eivät vielä
identifioidu hakijoiksenne tai vielä tunne brändiänne!

490 €

Messukävijä osallistuu ennakkoilmoituksella tai walk in
-periaatteella.

+ alv

2 h aikaa haastatella, 8 min /haastattelu.

Pakettiin sisältyy Eventos Contact -sovellus kävijöiden
yhteystietojen skannausta varten (arvo 290€ + alv).

Lavaohjelma

Seuraavan Contact Forumin teema on “Sopivaa yrityskulttuuria etsimässä”. Jos teillä on potentiaalisia esitystai puheenaiheita teemaan liittyen, ottakaa
rohkeasti yhteyttä!

xxx €

Lava hyvällä sijainnilla messualueen keskellä. Esim. 15
min lava-aikaa 490 € + alv.

+ alv

Screen /
kuulutukset

390€/690€
+ alv

Screen-mainos lavan valkokankaalle (4 m x 2,2 m)
mainoskuva/-video ilman ääniä (max 60 s)
3 x lavaohjelman välissä. Hinta 390 € + alv.
Kuulutus noin 30 sekuntia, 2 x messupäivän aikana tai
sovitusti. Myynnissä max 3 pakettia. Hinta 690 € + alv.
Ohjaa kävijöitä esimerkiksi osallistumaan kiinnostavaan
ohjelmaan ständilläsi!

