
3 MARS 2022 HÖGSKOLAN I
SKÖVDE

Karriärmässan Framtid är en arbetsmarknadsdag som arrangeras av Studentkåren
på Högskolan i Skövde där studenter möter näringslivet och företag möter

framtidens arbetskraft. Ungefär 35 olika företag från närområdet ställer ut på
mässan och får möjlighet att knyta kontakt med studenter från alla inriktningar på

Högskolan i Skövde.

KARRIÄRMÄSSAN
FRAMTID 2022

 

Inbjudan till 

10.00-14.30

ANMÄLAN ÖPPNAR DEN 22 NOVEMBER KL. 10.00 OCH
FORMULÄRET HITTAR NI VIA:

HTTPS://FRAMTID.ME/FOR-UTSTALLARE/ANMALAN/
 

STUDENTERNA VILL SE ER PÅ MÄSSAN! 
 

 

Vänligen läs igenom hela detta dokument innan anmälan

(exklusive uppsättning och
nedmontering av montrar) Hus G - Plan 1 & 2



MONTERPAKET
 

 

 

Monterplatserna på mässan är indelade i två kategorier. Utöver det finns några
tillval. Det finns ett begränsat antal Guldmontrar. Vid anmälan kommer en karta
över mässområdet med monterplatsernas placering att finnas. Montrarna har
planerats med avstånd emellan p.g.a covid-19.

Bas - 8000 KR Guld - 12 000 KR 

Monterstorlek: 3,5 - 6,25 m²

Marknadsföring i sociala medier

Lunch & fika

Wifi och eluttag

Parkeringstillstånd

Lån av bord och stolar

Monterstorlek: 6,5 - 7,5 m²

Monterplats nära entré 

Mer exponering i sociala medier

Frukostbuffé, lunch & fika

Wifi och eluttag

Parkeringstillstånd

Lån av bord och stolar

Tillval
Lunchleverans - 30 kr/person 

Vill du få ut så mycket som möjligt av din tid på mässan? Slipp stå i

lunchkön och få din lunch levererad till montern istället. Kan ätas i

utställarnas fikarum. 

Frukostbuffé till baspaket - 75 kr/person

Frukost ingår inte i baspaketet, men det finns som tillägg. Skönt för

dig som reser långt (eller inte är så morgonpigg). 

Mixed Media marknadsföring - 899 kr 

Er organisation erbjuds möjligheten att skicka bilder och videoklipp

som vi lägger ut i våra sociala medier. 

(Begränsat antal finns, först till kvarn gäller)  



För att säkerställa variation i utbudet och göra det möjligt för samtliga
studenter på högskolan att träffa potentiella arbetsgivare kommer vi i så
stor utsträckning som möjligt att fördela monterplatserna jämnt mellan
utbildningskategorierna. Tänk därför på att säkra er plats innan kvoten

för er bransch blir fylld. 

Inför anmälan
När anmälan öppnar är det bra att ha
följande information till hands.
• Kontaktuppgifter till en
kontaktperson
• Vilket monterpaket och ev. tillval ni
är intresserade av
• Bredd på er monter
• Vilka studenter ni är intresserade av
(se komplett lista här)

INFORMATION
 

 

Efter anmälan
Inom en vecka efter anmälan får ni
ett bekräftelsemail ifall ni fått en plats
på mässan eller inte. 
Har ni fått en plats kommer ni att få
fylla i ytterligare information om bl.a.
deltagare och logistiska behov. 
Har ni inte fått en plats kommer ni att
få en förfrågan om ni vill sättas upp
på reservlista.

HAR DU OCH DITT FÖRETAG INTE MÖJLIGHET ATT DELTA MEN VILL SYNAS ÄNDÅ?

Som sponsor kan du bidra med artiklar i våra goodiebags till studenterna eller kanske
sponsra med något fint pris som de kan tävla om! Du får synas i våra sociala kanaler och
hjälper oss att sätta guldkant på mässdagen. Kontakta oss så pratar vi mer!

framtid@studentkaren.se https://www.facebook.com/framtid.mehttps://framtid.me/

Kontakta oss gärna om ni har några frågor eller funderingar! 

Vi ses på mässan! 
Med vänliga hälsningar, 
Projektgruppen för Karriärmässan Framtid 2022

https://framtid.me/for-utstallare/studenter/

