KarriereMessen 2021: I samarbejde
med AAU, DSE og Karrieredagene

Mød de studerende og nyligt
dimitterede fra Aalborg Universitet

AALBORG
GIGANTIUM
28. – 29.
SEPTEMBER 2021

Nyhed. KarriereMessen
og DSE går sammen
Aalborg Universitet, studenterorganisationen DSE og KarriereDagene går i 2021
sammen om at afvikle KarriereMessen 2021: I samarbejde med AAU, DSE og Karrieredagene i Gigantium. Det betyder at vi samler endnu flere virskomheder og studerende
til dialog om job, studiejob og projektsamarbejde.
På KarriereMessen 2021: I samarbejde med AAU, DSE og Karrieredagene – kan din
virksomhed møde 3.000 - 4.000 studerende og nyligt dimitterede fra alle AAU’s
studieretninger. Kandidaterne er nysgerrige på, hvem I er som arbejdsplads, jeres
igangværende projekter og det kollegiale sammenhold.
Uanset om din virksomhed søger IT-uddannede, økonomer, marketing- og businessstuderende, ingeniører, naturvidenskabelige profiler eller andre højtuddannede, så er
KarriereMessenDSE det helt rette sted at være repræsenteret.
Det bedste match sker, når virksomheden og medarbejderen deler samme værdier.
Det match gør vi muligt på KarriereMessenDSE gennem det direkte møde, hvor I
oprigtigt kan mærke, om der er et gensidigt potentiale for en ansættelse.

Se mere og tilmeld din virksomhed på:
KARRieRedAGene.dK/BLiV-UdsTiLLeR-KARRieReMessen-dse

Priser og pakker
Pakke 1

Pakke 2

Pakke 3

Pakke 4

Pakken inkluderer:
• En lille stand
• Strøm og internet
• 1 højbord
• 2 stole
• 1 dug
• 1 gulvtæppe
• 2x2 antal forplejning
• 7 skillevægge
• Enkeltsidet annonce
i messekataloget

Pakken inkluderer:
• En stor stand
• Strøm og internet
• 2 højborde
• 4 stole
• 2 dug
• 1 gulvtæppe
• 2x4 antal forplejning
• 10 skillevægge
• Dobbeltsidet annonce
i messekataloget

Pakken inkluderer:
• En ekstra stor stand
• Strøm og internet
• 3 højborde
• 6 stole
• 3 duge
• 1 gulvtæppe
• 2x6 antal forplejning
• 13 skillevægge
• Dobbeltsidet annonce
i messekataloget

Pakken inkluderer:
• En SMV-stand
• 1 højborde
• 2 stole
• 4 skillevægge
• 1 duge
• 2x2 antal forplejning

Lille stand:
Pris: 24.995 kr.
+ evt. tillæg

Stor stand:
Pris: 39.995 kr.
+ evt. tillæg

Standstørrelser på messen:
• Lille stand: 3 meter lang x 3 meter dyb.
• Stor stand: 6 meter lang x 3 meter dyb. 		
• Ekstra stor stand: 9 meter lang x 3 meter dyb. 		
• SMV-stand: 2 meter lang x 3 meter dyb. 		
Ved køb af større stand end 9x3m laves særtilbud.
Ekstra strøm og udstyr bestilles ud over ovenstående.
Alle priser er ex. moms

Ekstra stor stand:
Pris: 49.995 kr.
+ evt. tillæg

SMV stand:
Pris: 9.500 kr.

Kontakt
Book din standplacering nu
På KarriereMessenDSE vælger du selv standplacering.
Tilmeld jer nu og bestem selv, hvor jeres stand skal placeres på
nedenstående link. Har du brug for hjælp eller vejledning er du
altid meget velkommen til at kontakte os.
Bliv en del af markedsføringen
KarriereMessenDSE markedsføres intensivt på de sociale medier
og gennem direkte indsatser på studiestederne samt via vores
samarbejdspartnere, der tæller universiteter, faglige organisationer, jobdatabaser, jobportaler og studenterorganisationer.
Alle deltagende virksomheder får tilbudt et SoMe-kit, som kan
bruges på egne sociale medier.

Kontakt os
E: info@karrieredagene.dk T: 3810 3950
Isabella Ruus Mortensen
E: imo@studerende.dk
T: 2138 9102
Philip Coenen
E: pil@studerende.dk
T: 2617 7167
Tinne Tranum, Projektleder, AAU Innovation
E: ttr@adm.aau.dk
T: 9940 7434
Simon Kjær Jensen, Projektchef, Manova
E: skj@manova.dk
T: 3815 0020

Se mere og tilmeld din virksomhed på:
KARRieRedAGene.dK/BLiV-UdsTiLLeR-KARRieReMessen-dse

AALBORG
GIGANTIUM
28. – 29.
SEPTEMBER 2021

