
Digitala Saco 
Studentmässa

24-27 november, live 9.00-12.00 och 13.00-16.00
Vad är det, hur går det till och hur kan skolan planera?
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Processen 

 Fram till 10/11 – gratis gruppbokning för skolor. Ni får 
gärna boka gratis åt föräldrar också. 
 8 oktober och framåt – mejl från Saco med inlogg till 

adminsidan
 7 november – biljettregistrering öppnar 
 16 november – mässan öppnar för förhandstitt och 

planering
 24-27 november – mässan är live och bemannad 9-12 och 

13-16. 
 28 november och framåt – mässan fortsätter att hålla 

öppet utan bemanning.
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Skolans 
adminsida
Här administrerar era biljetter och 
får information från oss. Efter 
mässan ser du elevernas närvaro 
(inloggning) och annan statistik.

Här finns också
1. Utloggning/byte av lösenord
2. Bläddra mellan skolor om du 

har flera.
3. Skolans registreringslänk.
4. Ändring av biljettantal
5. Registreringar kommer upp här
6. Planeringsstöd och info från 

Saco

1

2

3

4

5

6



4

Flikar med information
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Lobbyn
Hit kommer man när man loggar in 
på mässan och välkomnas av 
chattbotsguiden Ebbot som erbjuder 
sin hjälp och svarar på frågor.

Här finns också
1. Meny som följer med på hela 

mässan.
2. Chattbotten Ebott – vår 

mässguide
3. Min sida - Personlig planerings-

och anteckningssida med 
intressesök och 
filtreringsfunktioner.

4. Studievägledning –
zoomsamtal och chatt med 
studievägledare.

5. Inspiration – tester och 
”spontanitetsverktyg”

6. Sacos yrkesexperter svara på 
frågor om jobbet, lönen och 
arbetsmarknaden

7. Några generella webbinarier
lyfts här. T.ex. Högskolprovet
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Min sida 
Personlig planering.

1. Olika 
filtreringsmöjligheter

2. Möjlighet att göra 
flera planer
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Montrar
(Alla har samma struktur. 
Fortsätter när man scrollar ner)

1. Dokument och länkar
2. Montermeny – flikar som 

lämnas tommas syns inte. 
Kanaler – Utbildningar –
Vanliga frågor –
Webbinarier – Kontakt 
(innehåller även sociala 
medier & intresseanmälan)

3. Kort beskrivning av 
utställaren

4. Relaterade utställare 
5. Kort introfilm. Vissa 

utställare  har livestream
här.

6. Chatt
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Montern – del 2
Fortsättning när man 
scrollar ner i montern

1. Prata med 
utställarnas 
representanter i 
Zoom.

2. Kanalerna är 
fördjupningar, t.ex. 
utbildningsområden. 
En kanal har samma 
struktur och 
funktioner som 
huvudmontern.
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Webbinarium
med chatt
Finns kvar utan chatt efter 
livemässan 



Planeringstips för skolan
• Redan nu – Börja på www.saco.se/planera
• Från 7/11 – registreringen öppnar. Bokningsbekräftelse 

med inloggningslänk per mejl. Innehåller också mässtips.
• Från 16/11 – samla eleverna på lektion där var och en 

börjar göra en plan på Min sida.
• Mässbesöket – starta gärna gemensamt. Se en utvald 

allmän film och kolla av att alla har en plan. Låt sedan 
eleverna fortsätta sitt mässbesök själva.

• Tips till eleverna – introfilmen i lobbyn samt chattbot-
mässguiden.

• Efter mässbesöket – allt finns kvar fram till sommaren
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http://www.saco.se/planera


Välkomna!
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