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Contact Forum on nyt Hopin virtuaalitapahtuma-alustan virallinen
sertifioitu kumppani!

Contact Forum on järjestänyt työelämä- ja rekrytointitapahtumia korkeakouluopiskelijoille ja
vastavalmistuneille vuodesta 1986. Ensimmäiset 20 vuotta tapahtumaa järjestettiin
vapaaehtoisten opiskelijoiden voimanponnistuksena, tarkoituksena edistää
korkeakouluopiskelijoiden yhteyksiä työelämään. Kysynnän kasvaessa tapahtuman taustalle
perustettiin yritys, CF-Opiskelijamessut Oy. Contact Forum järjestettiin Otaniemen Dipolissa
aina 2000-luvun puolelle, josta tapahtuma laajeni ensin Kaapelitehtaalle ja sen jälkeen
vuodesta 2016 lähtien Helsingin Messukeskukseen. Tapahtuma kerää vuosittain tuhansia
työnhakijoita ja yli sata työnantajaa saman katon alle.

Miksi Contact Forum valitsi kumppanikseen Hopinin – ja miten Contact Forumista tuli
Hopinin sertifioitu kumppani?

Vuosi 2020 oli haastava ja poikkeuksellinen koko tapahtuma-alalle, niin myös Contact
Forumillekin. CF-Opiskelijamessut Oy on järjestänyt rekrytointitapahtuman poikkeuksetta
joka vuosi ja haasteellisinta vuoden 2021 tapahtumaa suunnitellessa oli epävarmuus niin
tapahtuma-alalla kuin rekrytoinneissa. Poikkeusvuonnakin Contact Forum halusi yhdistää
työnhakijat ja työnantajat, jolloin luonnollisena vaihtoehtona oli järjestää tapahtuma
virtuaalisena.

Useiden eri virtuaalitapahtuma-alustojen kokeilujen ja pilotointien jälkeen ensimmäinen
virtuaalinen Contact Forum järjestettiin Hopin virtuaalitapahtuma-alustalla. Virtuaalitoteutus
onnistui erinomaisesti. Hopin oli niin kävijöiden kuin yritysedustajien mielestä dynaaminen ja
intuitiivinen käyttää. Kaksipäiväinen tapahtuma soljui odotusten mukaisesti yli 3000 kävijän
ja yli 300 yritysedustajan kohtaamisissa.

“Hopin valikoitui Contact Forumin alustaksi sen toimintavarmuuden, monipuolisten
ominaisuuksien ja laajan kustomoitavuutensa ansiosta – sillä oli jo alkuvuonna 2020
järjestetty kaikkea yritysten sisäisistä tapahtumista aina maailmanlaajuisiin
konferensseihin. Virtuaalinen Contact Forum onnistui yli odotusten ja saimme
loistavaa palautetta. Yhteistyö Hopinin kanssa sujui mainiosti ja jatkoimme
keskusteluita yhteistyömahdollisuuksista. Tämä johtikin siihen, että voimme nyt ilolla
kertoa olevamme Hopinin virallinen kumppani. Olkaa siis rohkeasti yhteydessä, niin
autamme teitä toteuttamaan onnistuneita virtuaalitapahtumia!”
- Christoffer Högström, toimitusjohtaja, CF-Opiskelijamessut Oy



Mikä on Hopin ja miksi valita Hopin alustaksi teidän virtuaalisiin toteutuksiin?

Hopin on virtuaalitapahtuma-alusta, joka mahdollistaa modernin ja helpon tavan järjestää
tapahtumia virtuaalisesti. Hopin alustalla voit verkostoitua helposti, järjestää webinaareja ja
työpajoja sekä kerätä yhteystietoja. Hopin tapahtuma-alustalle voi myös kustomoida osioita
oman tapahtuman tarpeiden mukaan.

“Olemme erittäin iloisia, että kumppaniverkostomme Suomessa on laajentunut ja
olemme saaneet yhteistyön CF-Opiskelijamessut Oy:n kanssa käynnistettyä.
Näemme, että voimme palvella laajasti suomalaisia yrityksiä ja helpottaa heidän
arkeaan yhteistyömme kautta. CF-Opiskelijamessut on onnistuneesti hyödyntänyt
Hopinin alustaa palvelemaan yhteisöjä Covid-19 pandemian aikana ja voi jatkossa
tukea kaikkia yrityksiä”
-  Jennifer Walsh, Hopin Agency Success Lead
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