
Messepakker
Forår 2023

Nå mere end
2.000 studerende

med dine
stillingsopslag

Præsentér jobs,
praktikforløb og

studiejobs for danske
og internationale

studerende



Deltag i et af Danmarks største rekrutteringsevents
med 800 deltagere
Studerende på bachelor, kandidat og phd.-niveau
Nyuddannede jobsøgende
 Jobmuligheder i virksomheden, projekter og
praktikforløb 

Karrieredagene i Aalborg - 22/03/23

Temaet: Endnu ikke offentliggjort
Studerende fra SDU og ledige højtuddannede
kandidater
Fuldtidsstillinger, deltidsstillinger, projekterm studie og
praktikjobs

Akademisk karrieremesse SDU Odense - 10/04/23

 

Diplom- og civilingeniører fra SDU
Studerende søger jobmuligheder, projekter og
praktikforløb

SDU Praktik og Projektdag (Odense) - 25/4/23

Mulighed for at møde danske og internationale
studerende
Studieretninger, fx ingeniører og erhvervsøkonomi
Studerende søger jobs, praktikforløb og studiejobs
under uddannelse
Praktik- og stillingsopslag skal på denne messe også
være på engelsk

Student Collaboration Day Sønderborg - 18/04/23
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Mød mere end 400 studerende fra SDU, IBA og
Designskolen Kolding
·Studerende søger jobmuligheder, projekter,
praktikforløb og studiejobs
·Studieretninger fx, Tourism management,
Webkommunikation og Markedsføringsøkonom 

SDU Kolding Business Lunch - 09/03/23



Adgang til karrieredagene

Roll-up med info om
din virksomhed

Prisoversigt
Mellem

Kom i kontakt med
tusinder af studerende

Markedsføring før
messen på:
Nyhedsbreve, LinkedIn,
hjemmeside og SoMe

Pris:
15.000 Dkk

Adgang til karrieredagene

Basis

Kom i kontakt med
tusinder af studerende

Pris:
5.000 Dkk

Konsulenter fra Tønder
Erhvervsråd
repræsenterer din
virksomhed

Konsulenter fra Tønder
Erhvervsråd
repræsenterer din
virksomhed

Messevæg på 3x3
meter med info om din
virksomhed

Markedsføring før
messen på:
Nyhedsbreve, LinkedIn,
hjemmeside og SoMe

Stor

Adgang til karrieredagene

Roll-up med info om
din virksomhed

Kom i kontakt med
tusinder af studerende

Pris:
20.000 Dkk

Konsulenter fra Tønder
Erhvervsråd
repræsenterer din
virksomhed



  Karrieredagene Aalborg
d. 22. marts

 Jf. prisoversigt
  Basis (5.000,-), Mellem (15.000,-),

Stor (20.000,-)

  Med messevæg/roll-ups/praktik-
og stillingsopslag

Link følger

SDU Business Lunch Kolding
d. 09. marts

Tilvalg +1.500,- Roll-up/praktik- og stillingsopslag Link følger

Akademisk Karriemesse SDU
Odense, d. 10. marts

Tilvalg +1.500,- Praktik- og stillingsopslag Link følger

  Student Collaboration Day
Sønderborg, d. 18. april

Tilvalg +1.500,- Roll-up/praktik- og stillingsopslag
https://event.sdu.dk/scdsonderbor

gf2023/conference

  SDU Praktik- og Projektdag på
SDU Odense , d. 25. april

Tilvalg +1.500,- Roll-up/praktik- og stillingsopslag

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fa
kulteterne/teknik/samarbejde/stu
derende/praktikogprojektdag/tilst

uderende

  Deltagelse i alle forårsmesser
Jf. prisoversigt Basis, Mellem, Stor

+4.000,-
  Med messevæg/roll-ups/praktik-

og stillingsopslag
 

Messe Pris Bemærkninger Læs mere

Messeoversigt

https://event.sdu.dk/scdsonderborgf2023/conference
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/teknik/samarbejde/studerende/praktikogprojektdag/tilstuderende


Tilmeld dig senest d. 20 februar 2023

Tilmeldingsfristerne er af hensyn til planlægning og rekvirering af

relevant materiale til brug for messerne. Tilmelding er bindende.

Tilmelding skal ske på mail, som sendes til: Amit Mozumdar på

ammo6@toender.dk

Tilmelding

Nyhedsbrevsartikel omkring deltagelse i messer
LinkedIn med opdateringer
Artikel på Tønder Erhvervsråds hjemmeside
SoMe: Facebook opslag

Betaling
Der sendes faktura til virksomheden, når skriftlig tilmelding er indgået.
Markedsføring Tønder Erhvervsråd sørger for markedsføring af din
virksomhed før og under messen: 

Der tages billeder af messevæggen med din virksomhed, som vil indgå i
markedsføringen

Kontaktperson virksomhed
Virksomheden udpeger en kontaktperson, som vil blive kontaktet
umiddelbart efter tilmeldingen.

Praktiske tiltag
Alt materiale/inventar til messerne sørger vi får.
Vi repræsenterer din virksomhed på messerne med relevant materiale,
som vi sikrer os leveret forud for messen. Tilmeldte virksomheder skal
som minimum supplere ét stillingsopslag, som kan uddeles på messen.

Messevæg/roll-up
Messevæg: På de messer, hvor messestand anvendes, får du en
selvstændig messevæg på 3x3 meter med egen virksomhedsprofil,
billede, tekst og log. Vi sørger for at få trykt og opsat messevæggen. Du
leverer tekst, billede og logo efter anmodning
Roll-up: Vi sørger for roll-ups til nogle af messerne. Du levere tekst,
logo og billede efter anmodning

Spørgsmål?
Kontakt erhvervskonsulent, Amit Mozumdar, på 
Tlf.: +45 20 31 39 77
Mail: ammo6@toender.dk
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