
Ta er rättmätiga plats på en heldag där arbetsgivare från offentlig sektor får träffa universitets- 
och högskolestudenter samt nyexaminerade inom alla olika studieinriktningar från hela landet. 
Här har du som arbetsgivare möjlighet att träffa relevanta studenter från hela Sverige som letar 
efter jobb, extrajobb eller praktik. Tillsammans tar vi oss an den stora utmaning offentlig sektor 
står  inför – att rekrytera en halv miljon personer till 2026!

TRÄFFA OCH ATTRAHERA ÖVER ÖVER TIO TUSEN STUDENTER DIGITALT

Framtidsmässan har de senaste åtta åren varit ett forum för studenter över hela Sverige att lära 
sig mer om offentlig sektor, söka jobb, praktikplatser och skriva uppsats för att få mer kontakt med 
yrkeslivet. Förra våren hade vi 10 000 deltagare digitalt.I år beräknar vi att deltagandet kommer 
landa på ca 12 000-15 000.

Sveriges största rekryteringsevent för offentlig sektor  
arrangeras för åttonde året i rad. 
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10 000 
DELTAGARE

2021!

VI NÅR ÖVER 400.000 STUDENTER TILLSAMMANS MED VÅRA PARTNERS
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    Som vanligt är det bra att vi får möjlighet att prata med så 
pass många studenter på en och samma dag, det är svårt 
att få till någon annanstans.”

Chatta, videochatta 
och nätverka

Välj vilka erbjudanden ni vill  
visa upp för studenterna

Får en monterplats i en av våra 
virtuella mässhallar

Håll i föreläsningar

Ta in ansökningar från 
hela landet

Använd matchningsteknik för 
att hitta heta kandidater

Få detaljerad statistik för 
vidare uppföljning och kontakt



MONTERPAKET

Monterplats
där vi hjälper er komma

igång och få stöd hela vägen 

Matchning  
med specifika utbildningsbak-
grunder som ni önskar att möta

Spela upp  
ett inspelat webinarium/ 
föreläsning i er monter

Material 
 i monter, så som logga, video, 

bild och dokument

Visa upp  
era konkreta studenter- 

bjudanden så som lediga 
tjänster, praktikplats möjlighet 

till examensarbete

Se vilka som 
 besökt er monter och få  
möjlighet att kontakta de 

personerna för att se om de 
har några frågor eller vill ha en 

pratstund

Liveinteraktion  
med besökarna via chatt eller  

videosamtal

Möjlighet 
 att samla in  

studenternas CV

Verktyg för att  
ha en fortsatt konversation efter 

mässan med studenterna 
som ni fått kontakt med under 

mässan

39.900 kr
ex moms
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Om ni har några frågor är ni varmt  
välkomna att kontakta  
Försäljningschef Sara Hellbom

sara.hellbom@framtidsverket.com
076 641 03 55



BLI MEDARRANGÖR - FÅ FLER MÖJLIGHETER

Ni syns  
i all marknadsföring  

Framtidsverket genomför inför 
Framtidsmässan och i kontakt 

med studentpartners

Extra exponering 
i bland annat Framtidsmässans 
reception och på utvalda 

placeringar i den virtuella 
miljön

Ännu större 
monter där ni ger en  

ännu starkare bild  
av ert varumärke

55.900 kr
ex moms

Som medarrangör av Framtidsmässan får ni möjlighet att knyta ännu starkare band till 
de ni vill nå ut till. Förutom de fördelar som ingår i ett vanligt  
deltagande, får ni dessutom dessa extra styrkor: 
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Om ni har några frågor är ni varmt  
välkomna att kontakta  
Försäljningschef Sara Hellbom

sara.hellbom@framtidsverket.com
076 641 03 55


