Annonsera i samband med
Saco Studentmässor
Saco Studentmässor är Sveriges största mötesplats för utbildning
efter gymnasiet. Mässorna besöks av ca 22 000 ungdomar i
Stockholm och 5 000 i Malmö, främst gymnasielever i avgångsklasserna. Upptagningsområdet i Stockholm är hela Mellansverige
och i Malmö Skåne med omnejd. Om du är intresserad av att ställa
ut kontakta sandra.wahlgren@saco.se eller besök www.saco.se/
sacomassor
Datum
Stockholm: 28-30 november på Stockholmmässan i Älvsjö
Malmö: 6 december på Malmömässan i Hyllie

Sponsra en laddningsstation för mobiltelefoner (endast Stlm)
Besökarna har entrébiljetten i mässappen och 90% av besökarna använde appen 2017.
Med mässinformationen i appen gäller det att hålla mobilen laddad. Du kan sponsra en hel
eller del av en laddningsstation för mobiler. Sponsrar du en hel kan du ha den vid din monter, delas den med andra placeras den på en allmän plats.
Nå ut med nyheter till studievägledare

Den bokningsansvarige på skolan (oftast studievägledaren) har en adminsida med
tillgång till all information om mässan samt elevernas närvaroregistrering. Adminsidan
kommer att ha en sektion som heter ”Nyheter från utställare”. Vi har ca 250 bokningsansvariga i Stockholm och 100 i Malmö.

Annons på mejlkräftelsen när man skapar konto i mässappen
Att skapa konto till mässappen Saco studentmässa är bligatoriskt för alla gruppbokade
besökare. I bekräftelsen finns även biljetten för utskrift.

Pushmeddelande i mässappen

Ett pushmeddealnde per mässdag till en specifik målgrupp, t.ex. elever som går ett visst
gymnasieprogram, bor på en viss ort, kommer från en viss skola, har ett visst intresse.

Sponsra en tävlingfråga i poängjakten i mässappen

Vi kommer att ha en poängjakt där besökarna tävlar om biocheckar och den mån vi får
sponsring även andra priser. Syftet är att aktivera besökarna lite extra. Om du sponsrar en
fråga finner de svaret i er monter genom att prata med monterpersonalen eller söka i informationen ni presenterar. Det kommer att finnas tre svarsalternativ på varje fråga.

Tryckt mässguide (10 000 ex i Stockholm, 3 000 ex i Malmö)

Halvsida, kvartssida eller logga i utställarlistan. Mässguiderna är ett komplement till mässappen och innehåller hallkarta, seminarieprogram, utställarlista och olika tips.

Laddningsstation för mobiltelefoner

Priser
•

Sponsra en hel laddningsstation för mobiltelefoner (endast Stockholm) med
placering vid/i din monter. Inkl profilering 17 000 kr
Del i laddningsstation. Max 5 sponsorer har sin logotype på laddaren, som placeras på en allmän plats. 3.000 kr

•

Poängjakten: Quizfråga med tre svarsalternativ i mässappen. 3.000 kr per tävlingsfråga

•

Pushmeddelande till specifika grupper av mässbesökare. 5000 kr/ett meddelande varje mässdag

•

”Nyhet utställare” på skolornas adminsida. Används av studievägledarna som
bokat gruppbiljetter. 5 000 kr.

•

Annons i tryckt mässguide (10 000 ex i Stockholm, 1 000 ex i Malmö)
Stockholm: halvsida 7.500 kr, kvartssida 5.000 kr, logga i utställarlistan 2.000 kr
Malmö: halvsida 3.000 kr, kvartssida 2.000 kr, logga i utställarlistan 1.500 kr

•

Mässpaket 20 000 kr
Banner eller filmlänk på planeringssidan för mässbesökare
Kvartssida i den tryckta mässguiden
Quizfråga i Poängjakten
Nyhet/information på adminsidan för skolornas bokningsansvariga (oftas SYV)
Annons i biljettbekräftelsen (innehåller även biljett) som skickas till alla gruppbokade när de skapar konto (obligatoriskt).

Annonsförsäljning
Johan Luckhaus
031-7081634
0707-586687
johan.luckhaus@j2media.se

Kontaktinformation

Annonsinfo
Mässguide
Upplaga Sthlm 10.000
Upplaga Malmö 3.000
Bokningsstopp 13/10
Materialstopp 10/11
Leveransklar vecka 48
Laddningsstation
Bokningsstopp: 10/11
Materialstopp 12/11
Leveransklar vecka 48
Övriga mässaktiviteter
Bokningsstopp: 13/11
Materialstopp 15/11

Halvsida
100x140mm
1/4 delsida
100x70mm

Annonsmaterial och frågor om mässorna
Sandra Wahlgren
08-6144836
070-7337188
sandra.wahlgren@saco.se

