
Contact Forum 26.1.2023    
Entistä monipuolisempi työnhaun ja työllistymisen tapahtuma

 Trust your talent! 

Torstaina 26.1.2023 klo 10-17
Rekrytointitapahtuma Helsingin Messukeskuksessa

Korkeakouluopiskelijoiden 
oma rekrytointitapahtuma

Tapahtuma esittelee kävijöille 
erilaisia työnantajia ja työpaikkoja: 
lisätietoa työnkuvista, kehittymis- 
mahdollisuuksista ja kulttuurista.
 

Tuoreimmalla tiedolla 
varustetut työnhakijat

Tapahtuma kokoaa yhteen niin 
opiskelijoita kuin jo valmistuneita 
kaikista yliopistoista sekä useista 
ammattikorkeakouluista. Oikeita 
kohtaamisia onkin jo kaivattu!



Messupaketit 2023
Messupaketti    Super Early Bird- hinnat

m2              31.5.2022 asti

Platinum 12,5m2 6 690,00 € + alv
Gold 12m2  5 990,00 € +alv
Gold 9m2 5 290,00 € +alv
Classic 8m2 3 990,00 €+alv
Classic 6m2 2 990,00 €+alv

Hinnat voimassa 31.5.2022 asti! 
Ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella! 

https://e.eventos.fi/forms/cf-opiskelijamessut-/cffd1e56-a38e-11ec-a018-ee6a04371b85


Platinum
12,5 m2

   Tavoita jokainen messukävijä 

○ Näyttävä osasto – erottuu muista!
○ Keskeisin sijainti ja eniten tilaa
○ Isoin graafinen näkyvyys

Palautetta Platinumista 2022 

“Messupaketti oli toimiva kokonaisuus”    5,0 / 5

“Messuosasto vastasi odotuksiamme       5,0 / 5
   ja tarpeitamme (koko, ulkonäkö)”

6590€ +alv
SOLD OUT! 



Gold 12 m2
   Avaralle osastolle on helppo pysähtyä 

○ Paljon tilaa aktiviteeteille
○ Keskeinen sijainti & 4m leveä brändiseinä
○ Kolme kontaktointipintaa kävijöihin

Palautetta 2022 / Gold 12m2 

“Messupaketti oli toimiva kokonaisuus”    4,0 / 5

“Messuosasto vastasi odotuksiamme       4,67 / 5
   ja tarpeitamme (koko, ulkonäkö)”

5990€ +alv



Gold  9 m2    Avaralle osastolle on helppo pysähtyä 

○ Hyvin tilaa & helposti kustomoitava 
○ Keskeinen sijainti & iso brändiseinä
○ Kolme kontaktointipintaa kävijöihin

Palautetta 2022 / Gold 9m2 

“Messupaketti oli toimiva kokonaisuus”    4,0 / 5

“Messuosasto vastasi odotuksiamme       4,25 / 5
   ja tarpeitamme (koko, ulkonäkö)”

5290€ +alv



Gold-paketteihin sisältyy:

● Yhden takaseinän brändäys 
asiakkaan aineistolla

● Messuosaston kohdevalaistus
● Sähköt (3 kpl pistokepaikkoja)
● Valitun värinen matto osastolle
● Yrityesittely 

employers.contactforum.fi -sivustolle
● Työpaikkailmoitukset 

tyopaikat.contactforum.fi -sivustolle

Lisämaksusta:

● Kalusteet ja AV-laitteet ja graafikon 
palvelut erillisen hinnaston mukaan

● Lisäseinä brändäyksellä 68€+alv /m2

Gold 9m2

Molempien seinien brändäys (lisäpalvelu)



Classic 8m2   Paljon vaihtoehtoja hyvillä sijainneilla
○ Helppo avaimet käteen -ratkaisu
○ Mahdollisuus erilaisille brändäyksille
○ Mukavasti tilaa usealle edustajalle

Palautetta 2022 / Classic 8m2 

“Messupaketti oli toimiva kokonaisuus”    4,63 / 5

“Messuosasto vastasi odotuksiamme       4,13 / 5
   ja tarpeitamme (koko, ulkonäkö)”

3990€ +alv



Classic 6m2 Osallistuminen on helppoa

○ Sopiva ständi 2-5 edustajalle
○ Logo otsalautaan sis. hintaan
○ Mahdollisuus erilaisille brändäyksille

Palautetta 2022 / Classic 6m2 

“Messupaketti oli toimiva kokonaisuus”    4,43 / 5

“Messuosasto vastasi odotuksiamme       4,29 / 5
   ja tarpeitamme (koko, ulkonäkö)”

2990€ +alv



Classic-paketteihin sisältyy:

● Logo osaston otsalautaan tai 
takaseinään

● Messuosaston kohdevalaistus
● Sähköt (3 pistoketta)
● Valitun värinen matto osastolle
● Yrityesittely 

employers.contactforum.fi -sivustolle
● Työpaikkailmoitukset 

tyopaikat.contactforum.fi -sivustolle

Lisämaksusta:

● Kalusteet ja AV-laitteet sekä 
graafinen suunnittelu erillisen 
hinnaston mukaan

● Lisäbrändäykset 68€+alv/m2

● Kulmapaikka 350€+alv sis. extralogon 
toiseen otsalautaan



Peruutus & muutokset

Tarjoamme aina 14 vrk maksuttoman 
peruutusajan ilmoittautumispäivästä laskien. 

Super Early Bird -hinnat ovat voimassa 31.5.2022 
asti. 

Jos tapahtuman toteutus suunniteltuna 
ajankohtana estyy, siirrämme tapahtuman uuteen 
ajankohtaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä 
päivää, 

Laskutus

Tilauspäivä on ilmoittautumislomakkeen 
lähettämispäivä. Tilatun messupaketin 
varausmaksuna laskutetaan 50% messupaketin 
hinnasta erillisellä laskulla 28 vuorokauden sisällä 
tilauspäivästä tai viimeistään kyseisessä laskussa 
erikseen mainittuna eräpäivänä. Loppulasku 
laskutetaan 2022 vuoden lopulla tai tammikuussa 
2023..

Kaikkien laskujen maksuehto on 14 pv netto, ellei 
yrityksen kanssa sovita muusta maksuehdosta. 
Ensimmäisen laskun lähettämisen jälkeen tehdyt 
lisätilaukset laskutetaan tilauksen jälkeen samoilla 
maksuehdoilla.

Tapahtuman käyttöehdot



Kysymyksiä?

Ida Lehdonpolku
Account Manager

 
ida.lehdonpolku@contactforum.fi

+358 50 4646 420


