EDGB LOGIN är stolta över att i år få presentera SIGN-IN 2020, ett nytt koncept med syfte
att skapa ytterligare tillfällen för givande möten mellan studenter och företag.
SIGN-IN anordnas veckorna innan EDGB LOGIN och ger ert företag möjlighet att genom
olika event nå ut till studenterna redan innan mässgolvet öppnar 18:e november.
I denna folder finns förslag på event som vi gärna hjälper ert företag att anordna
under SIGN-IN. Dessa kan självklart anpassas efter de önskemål och idéer ni har.
Har ni ett eget förslag på ett event? Eller frågor om SIGN-IN 2020?
Kontakta oss på mejladressen eller telefonnumret ni hittar i mejlsignaturen så hjälper vi er!
Med vänliga hälsningar
EDGB LOGIN 2020

Event under SIGN-IN
Nedan presenteras en samling event som vi vet att studenter är intresserade
av och som vi därför rekommenderar starkt till alla företag. Som guldföretag
får ni anordna ett av dessa event gratis (exklusive omkostnader*) under SIGNIN. För övriga utställare, samt om ett guldföretag vill anordna mer än ett event,
gäller medföljande prisinformation.
Se till att höra av er i god tid om ni är intresserade av att anordna ett event
under SIGN-IN 2020. Guldföretag ges prioritet till de begränsade platserna,
men i övrigt gäller först till kvarn!

Frukostevent
Ett frukostevent ger ert företag chansen att vara det första som möter upp
studenterna när de anländer till campus. Genom att sätta avtryck tidigt på dagen
ges ni möjlighet att inspirera studenter innan de hinner börja tänka på annat,
samtidigt som ni knyter nya kontakter med studenter redan innan mässan!
Våra förslag på frukostevent är:
•

Frukostmingel - Under ett frukostmingel ges ni chans att starta samtal med
studenter samtidigt som ni båda avnjuter frukostmackan, en frukt och/eller
en kopp kaffe. Mat och varm dryck är alltid ett bra sätt att locka många
studenter!
Pris för frukostmingel: 1500:- (+ omkostnader*)

•

Workshop - En workshop på morgonen är ett jättebra tillfälle att göra något
tillsammans med motiverade studenter. Workshopens innehåll bestäms
efter era önskemål, och kan exempelvis vara en CV-granskning där ni delar
med er av vad just ert företag värdesätter vid jobbansökningar.
Pris för workshop: 1500:- (+ omkostnader*)

Lunchevent
Under lunchen är de flesta studenter lediga från studieaktiviteter, vilket gör det till
ett utmärkt tillfälle att hålla ett event. Att bjuda på mat och dryck brukar dessutom
vara ett säkert kort för att attrahera en större grupp studenter!
Vårt förslag på lunchevent är:
•

Lunchföreläsning - En lunchföreläsning är ett perfekt tillfälle för de företag
som vill hålla en stor samling studenters uppmärksamhet under en längre
tid. Här ges ni möjlighet att väcka studenternas intresse för ett valfritt ämne,
samtidigt som ni kan arbeta med diskussion och samtal i en större grupp.
Pris för lunchföreläsning: 1500:- (+ omkostnader*)

Kvällsevent
Kvällstid är studenter för det mesta lediga från sina studier, vilket gör även
detta till ett mycket väl passande tillfälle att locka en större grupp. För er
som är intresserade att skapa kontakter med studenter under mer
avslappnade förhållanden är kvällsevent svåra att slå!
Våra förslag på kvällsevent är:
•

Spelkväll - En spelkväll är ett perfekt tillfälle att blanda roliga
aktiviteter med givande samtal. Ni väljer själva om ni vill anordna en
turnering för att väcka studenternas kämparglöd, eller bara fixa en
chans för studenterna att ha roligt, samtidigt som ni får chansen att
lära känna våra studenter.
Pris för spelkväll: 1500:- (+ omkostnader*)

•

Pub-mingel - Ett pub-mingel ger ert företag möjligheten att knyta
kontakter med studenter även utanför campusmiljön. Oavsett om ni
vill anordna quiz, hålla en kortare presentation eller bara anordna en
avslappnad kväll är detta ett passande event för de företag som vill
spendera tid på att knyta kontakter med studenterna.
Pris för pub-mingel: 1500:- (+ omkostnader*)

*Omkostnader omfattar exempelvis kostnader för mat och dryck, eller lokalkostnader om ni väljer
att anordna eventet utanför campuslokalerna. För mer information om omkostnader kontakta oss
i EDGB LOGIN.

Event under mässdagen
Det finns även ett begränsat antal möjligheter att hålla event under
mässdagen. För detta rekommenderar vi särskilt kontaktsamtal, men är
självklart även här öppna för era idéer.

Kontaktsamtal
Nytt för EDGB LOGIN 2020 är att vi kommer erbjuda utställare möjligheten
att hålla kontaktsamtal med studenterna. Att hålla kontaktsamtal är en
möjlighet för ert företag att träffa intressanta studenter under avslappnade
förhållanden och kunna lära känna varandra lite bättre. Tanken är att både
ni och studenterna ska få möjlighet att knyta värdefulla kontakter. Vad ni
vill fokusera på under era kontaktsamtal är upp till er.
Väljer ni att lägga till kontaktsamtal till ert befintliga paket så får ni tillgång
till ett grupprum där ni kan nätverka med utvalda studenter under hela
mässdagen. Det finns även möjlighet att ha kontaktsamtal under SIGN-IN.
Studenterna kommer innan mässan få ansöka till kontaktsamtal till det eller
de företag de är intresserade av och utifrån dessa ansökningar får ni själva
välja ut vilka studenter ni vill träffa.
Det kommer finnas begränsat antal platser för kontaktsamtal.
Pris för kontaktsamtal: 3000:- per rum

