
Saco Studentmässa 2020
Genomgång av mässportalen - del 1: Utställarsida/monter & webbinarium

Hej och välkommen som utställare på den digitala versionen av Saco Studentmässa! I detta doku-
ment hittar du skärmdumpar på vår nya mässportal och vilka funktioner som ingår i en monter. På 
hemsidan hittar du också en tillhörande video där vi går genom just dessa delar.  

All viktig information finns samlad i vårt ABC för utställare.

Viktiga datum
7 september  Webbinariebokningen öppnar
1 oktober Tillgång till adminsida & Ebbot-portalen
19 oktober Sista dag att boka webbinarium & monter samt för att meddela extra innehåll
1 november  Deadline för att fylla i all information på adminsidan & skicka webbinariefilm
9 november  Ni får tillgång till mässportalen för att granska ert innehåll
16 november  Portalen öppnar för besökare som påbörjar sin planering
24- 27 november Mässan är live!

Coachningtillfällen
Vi kommer att erbjuda ett antal coachningtillfällen där vi går igenom de viktigaste funktionerna och 
ni har möjlighet att ställa frågor. Dessa är alltså komplement till utbildningsmaterialet (pdf, filmer). 
Länkar skickas ut till alla bekräftade utställare några dagar före. Dessa spelas in i fall ni inte kan 
vara med live.

v. 37 - 10/9 - kl. 15.00 - Mässportalen: grundläggande funktioner & monter/kanaler (tillfälle 1)
v. 38 - 15/9 - kl. 15.00 - Webbinarier: krav & tips
v. 39 - 24/9 - kl. 15.00 - Mässportalen: grundläggande funktioner & monter/kanaler (tillfälle 2)
v. 41 - 6/10 - kl. 15.00 - Adminsidan för utställare
v. 44 - 22/10 - kl. 14.00 Ebbot: chatt & chattbot 

Viktiga mått & begränsningar
Här kommer ett antal viktiga ”begränsningar” som är bra att komma ihåg när ni börjar planera ert 
innehåll. Dessa kommer sedan också synas på er adminsida.

Texter (alla inkl. mellanslag)
Infotext: 1150 tecken
Beskrivning videorepresentant:  60 tecken 
Kanalrubrik:  60 tecken
Vanliga frågor & svar:  max 5 styck, frågan: 200 tecken, svaret: 4000 tecken 
Webbinarium - rubrik: 60 tecken (då syns hela rubriken i listningen) - 90 tecken rekommenderat! Max: 200.
Webbinarium - beskrivning: 4000 tecken 

Bilder ( jpeg eller png, icke-transparent)
Logotyp: 150 x 150 px
Banner: 768 x 324 px
Profilbild videorepresentanter:  150 x 150 px
Banner för webbinarium: 768 x 324 px (syns i programmet för att visualisera temat)

Videor  
Introvideo - max 1 minut - 1920 x 1080 px - ni bäddar in den via länk från egen källa (t.ex. YouTube)
Livestream - 1920 x 1080 px - ni bäddar in den via länk från egen källa (t.ex. YouTube)
Webbinarium - max 15 minuter - 1920 x 1080 px - skickas till oss i förväg och spelas upp från Sacos YouTube-kanal (.mp4, 
.mpeg4, .mov, .avi)

Tips: videor ni delar från egen kanal kan ni sätta som ”olistade” så att de endast syns för dem med länken, alltså inte 
publikt för alla. Glöm inte att den ska synas även efter mässan, så ta inte bort den!

https://www.saco.se/saco-studentmassor/for-utstallare/praktisk-information-for-utstallare/


Startsida / Lobbyn

1. På startsidan möts besökaren av en välkomstvideo och länkar till viktiga funktioner, såsom  
intressematchning, planering av besöket, inspiration och vägledning. 

2. I övre menyraden som följer med på alla sidor länkas det till bl.a. utställare och webbinarier.

3. Ni har också möjlighet att annonsera på startsidan. Kontakta Johan Luckhaus på J2Media om 
det är av intresse.
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mailto:johan.luckhaus%40j2media.se?subject=Annonsering%20p%C3%A5%20Saco%20Studentm%C3%A4ssa


Monter (utställarens sida)

1

1. Logotyp (150 x 150 px) & banner (768 x 324 px) som ni laddar upp via adminsidan.

2. En kort info-text, max. 1150 tecken (inkl. mellanslag) & intro-video (1920 x 1080 px, max 1 min,  
vanliga videoformat).

3. Här ser ni chattbubblan och representanter för videosamtal. Dessa syns endast under pågåen-
de livemässa (chatten även efteråt om ni väljer att lära upp er chattbot). Chattlösningen heter  
Hello Ebbot och ni kommer att få utbildning i den. För representanterna har ni möjlighet att ange 
en kort beskrivning (max 60 tecken inkl. mellanslag) samt en bild (150 x 150 px). Videosamtal sker 
via Zoom och ni får en licens från oss för varje användare ni köper (en person ingår per monter/ka-
nal). Mer om detta finns i ABC för utställare.

4. I vänstra delen kan besökarna favoritmarkera er, hitta era länkar och nedladdningsbart material,  
och ni har möjlighet att visa relaterade utställare.

5. Under bannern finns mer information i olika flikar: en lista på era kanaler (exempel följer), en 
lista på utbildningar (om ni har kopplat till t.ex. EMIL/SUSANavet), era webbinarier samt vanliga 
frågor & svar och kontakt.
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https://www.saco.se/saco-studentmassor/for-utstallare/praktisk-information-for-utstallare/


Monter (utställarens sida) - med livestream

Man kan ha en livesändning i sin monter och i kanalerna. För detta behöver ni en egen YouTube- 
kanal per livesändning och länkar levererar ni via er adminsida. Väljer man livestream så visas 
chatten i inbäddat läge, istället för en bubbla och introduktionsvideon försvinner.

Monter (utställarens sida) - vanliga frågor

Ni har möjlighet att fylla denna flik med max. 5 stycken vanliga frågor & svar.



Monter (utställarens sida) - kontakt

1. I fliken ”Kontakt” hittar man inte bara era kontaktuppgifter utan besökarna har också möjlighet 
att intresseanmäla, dvs. skapa kontakt genom ett enkelt knapptryck. Ni kan själva bestämma kring 
vilka områden/frågor man ska kunna göra det (max 5). Detta hjälper er alltså att samla in leads för 
vidare kontakt efter mässan.
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Kanaler

Ni kan köpa till extra kanaler för att göra er monter större, dvs. strukturera upp den enligt t.ex.  
olika utbildningsområden. Dessa listas på monterns startsida men också i vissa av de övriga flikar-
na och kan filtreras enligt besökarens intressen.

Inne i kanalen finns stort sett samma funktioner som i ”huvudmontern”, men vissa flikar faller bort 
(utbildningar, kanaler & seminarier). Ni kan även här välja att ha livesändning och ni kan välja en 
egen logga/banner per kanal.



Webbinarium

Alla webbinarier ska vara förinspelda, max. 15 minuter långa och skickas till Saco senast 1 novem-
ber. De laddas då upp på vår YouTube-kanal som vi bäddar in ifrån.

Detta gör det möjligt att man kan se alla webbinarier när som helst under pågående mässa och 
efteråt. När mässan är live finns det en chattruta även här som er monterpersonal kan hantera. 
Det kommer att synas tydligt för dem att frågan kom från webbinariet. Det är alltså samma chatt 
som ni har i er monter.

Besökarna har också möjlighet att favoritmarkera samt reagera på webbinariet. På det sättet får ni 
lite statistik på hur uppskattat webbinariet var.

Mer information skickas i bekräftelsen när ni bokar webbinarium. 
Bokningen öppnar den 7 september.


