
Säkra er kompetensförsörjning, stärk ert 
employer brand och bidra till ett samhällsprojekt.

Äntligen börjar vi se ljuset i tunneln och det är hög tid att planera för er egen och 
samhällets framtida kompetensförsörjning. Tillsammans med er vill vi på Unik Resurs och 

Borgslycka Promotion förena egennytta och samhällsansvar genom att ligga i framkant och skapa 
en av Sveriges första nationella digitala rekryteringsmässor. 

Vi behöver alla hjälpas åt för att ta oss ur den samhällssituation pandemin lämnat efter sig. Det är 
viktigt att inte glömma bort sitt employer brand och genom att medverka på mässan kan ni uppnå 

synergieffekter mellan att visa samhällsansvar och att stärka er kompetensförsörjning. 

Vi som arrangörer vill dessutom visa vårt engagemang genom att avsätta en del av vinsten till ett 
samhällsprojekt inom kompetensförsörjning, Unik Fonden, som Unik Resurs drar igång under 2021. 

Var med och gör skillnad ni också. 
 

Medverka på vår nationella rekryteringsmässa
25 mars 2021

Kontakt: Anna Borgslycka
anna@borgslyckapromotion.se • 0735-42 88 00

Kontakt: Annelie Haevaker 
annelie.haevaker@unikresurs.se • 0739-81 62 04

https://hubspot.unikresurs.se/unik-fonden
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Riktad marknadsföring & Övrigt 

Tillägg 2500:-

Inkl. film Inkl. film

Nedladdningsbara filer   

Erbjudanden/Goodies  

Rollup + vi hjälper er att 
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KLIMATSMART NATIONELLT TILLGÄNGLIGT 
KOSTNADS- OCH RESURSEFFEKTIVT

Logo   



KORT OM MÄSSAN
Ni som arbetsgivare får under mässan möjlighet att träffa kandidater via chatt eller videosamtal.

Vi  genomför denna digitala mässa dels för att kunna underlätta för er som arbetsgivare i er rekrytering 
trots rådande fysiska förutsättningar, men också som ett självklart steg i utvecklingen! 
Eftersom allt sker online ökar vi möjligheten till rekrytering avsevärt då många fler kommer att ha 
möjlighet att kunna delta.

Ni får även tillgång till kontaktuppgifter, ansökningar och uppladdade CV både under och efter mässan. 
Det är kostnadsfritt för kandidaterna att delta och de loggar enkelt in via dator, surfplatta eller mobil.  
Utöver er utställare kommer det genomföras ett antal intressanta föreläsningar som kommer vara 
värda ett besök. 

frida Södermark - Elittänk i arbetslivet

Frida Södermark är elitlöpare och populär föreläsare med en rad SM-
titlar på sträckan 100 km, deltagande i fyra världsmästerskap och 
författare till två böcker. Det finns mycket kunskap inom idrottsvärlden 
som är applicerbara på yrkeslivet. Frida delar med sig av sina 
framgångsstrategier och ger konkreta exempel på hur man själv kan 
göra för att prestera på topp. 

per holknekt - Kan jag, kan du, kan vem som helst 

Det är Per Holknekts gränslösa arkiv av upplevelser och erfarenheter 
som gör honom unik. Per bjuder på känslosamma och värdefulla 
berättelser från sin sällsynta, inspirerande och mångfacetterade 
livsresa som både inspirerar, skapar förståelse och sätter spår.

Föreläsare

https://youtu.be/CfyrfOdesG0
https://youtu.be/CfyrfOdesG0
https://youtu.be/CfyrfOdesG0
https://youtu.be/CfyrfOdesG0


LOGO
Kommer att sitta över er monter på mässan. Storlek: 580 x 307 px Format: .jpg eller .png

UTSTÄLLARLISTA
På startsidan finns ni med som utställare redan innan mässan har öppnat. Där syns också den text som ni väljer att ha 
”Om oss” i er monter. (Se med info nedan)

NEDLADDNINGSBARA FILER SAMT ”OM OSS”-INFORMATION
I montern har ni möjlighet att ladda upp pdf-dokument om ert företag. Där finns också en knapp som heter ”Om oss”. 
Här kan ni i korthet berätta om er och de tjänster som ni eftersöker, samt knappar för att komma till era olika kanaler i 
sociala medier. 
För medium/large-utställare finns också möjligheten att ha en inbäddad video (youtubelänk).   

DIGITAL MONTER
I er monter visar ni  bilder och videos med era produkter och tjänster, har infotexter om företaget samt kan chatta med 
kandidaterna den 25 mars. 
Ni har möjlighet, oavsett paket, att skicka in en halvkroppsbild som blir er personliga avatar.  
Under, och efter mässan får ni statistik på vilka kandidater som besökt just er monter, antal chattar, hur många och vilka 
tjänster de visat intresse för.

Som utställare har ni ett adminkonto. I smallpaketet laddar ni själva upp era tjänster, bilder och videos (efter genomgång, 
lathund finns). Väljer ni medium eller largepaket ingår det att vi laddar upp allt material, ni sänder det då till oss i god tid 
(minst 2 veckor före event).

Medium/large-utställare har även en rollup-yta, samt möjlighet att ha en videohälsning från er avatar/presentatör. 
Läs mer om detta längre ner.

INSPELAD PRESENTATÖR
I monter Medium och Large har ni möjlighet att själva spela in en digital hälsning (mot en enfärgad bakgrund). Detta hjäl-
per er att snabbt få kandidatens uppmärksamhet. Presentatören kan hälsa välkommen, berätta kort om er som 
företag och förslagvis pitcha för ert webbinarie. 

Det är ett mycket bra verktyg som vi vill uppmuntra till för att ni ska kunna presentera er på bästa sätt för kandidaten. (kan 
läggas till i smallpaket för 2500 kr.)
Se exempel här

https://youtu.be/CfyrfOdesG0
https://youtu.be/CfyrfOdesG0


LEDIGA TJÄNSTER
Här berättar ni om de tjänster ni har ute, och vilken kompetens ni söker. Se tabell för antal tjänster som ingår per paket. 
Ni kan lägga in bilder, videoklipp och länkar.

Det ingår en bildväxlare i montern, där ni själva väljer vilka bilder som ska visas. Dessa kan bidra till att besökarna blir ännu 
mer nyfikna på er. Storlek: 580 x 307 px Format: .jpg eller .png. Se tabellen för antal bilder som ingår i respektive paket.
 
VIDEOS I MONTERN
Vi behöver länk till varje film, smidigast är att ni själva laddar upp den som olistad på Youtube (om den inte redan ligger 
uppe) annars hjälper vi er. Se tabellen för antal videor som ingår i respektive paket.

REPRESENTANT I MONTERN
Det är enkelt att bemanna, vi kommer i god tid innan mässan att gå igenom med er admin och monterpersonal hur det 
fungerar. Det är viktigt att respektera mässans öppettider och att det hela tiden finns personal i montern som kan chatta 
med besökaren. Er personal kan själva välja när de ska vara on- eller offline. Besökarna ser vilka av er personal som är online. 
Er personal svarar på frågorna som kommer in från besökarna, via chat. Det går också bra att ställa frågor till besökare 
som kommer in till er monter innan de har chattat med er via chat. 
Se tabellen för antal representanter ni kan ha uppladdade i respektive paket. (Notera dock att ni kan ha mer 
generiska foton på era representanter och att flera personer kan turas om att bemanna er monter.

SOCIALA MEDIEPAKET
Vi sätter samman ett mediepaket som ni kan använda i olika forum och berätta att ni deltar på mässan. 
Bokar ni Largepaketet skapar vi skräddarsydda mediepaket där även er egen branding/logotyp finns med.

WEBBINARIE/FILM
Ni har ett förinspelat webbinarie/film, som kommer att visas för alla besökare under  fliken ”program”. 
Filmen kommer även att nås inne i er monter. Programpunkten finns tillgänlig under hela mässans öppettider.

För partners finns även möjlighet att ha dessa som live-punkter. Antingen direktsänt eller förinspelat. 
Man uppmanar då besökarna att medverka vid ett visst klockslag.

ERBJUDANDEN /GOODIES
Har ni erbjudanden riktade till kandidaterna kan ni i medium/largepaket visa upp dessa. Det kan exempelvis vara kurser 
som ni håller, produkterbjudanden eller liknande.

EXPONERING PÅ STARTSIDAN
Som largeutställare får ni synlighet på den videodisplay som finns på startsidan. Här kan ni ha budskap i bild och text 
om ert utbud (tjänster, webbinarier mm). Dessa varvas med övrig information om mässan.  

Riktad Marknadsföring & ÖVRIGT
Bokar ni en largemonter tar vi ett gemensamt möte för att lyssna in era behov och önskemål och tar fram specifika 
lösningar för just er. Vi tar fram vilken/vilka målgrupper som ni anser mest relevanta och skapar riktade kampanjer för att 
driva just dessa kandiater att både delta på mässan och besöka just er. 

Samtliga priser avser Exkl. moms. Fakturering sker vid bokningstillfället om inget annat är överenskommet.
Vi kan självklart skräddarsy ett paket om ni har specifika önskemål.

Kontakt: Anna Borgslycka
anna@borgslyckapromotion.se • 0735-42 88 00

Kontakt: Annelie Haevaker 
annelie.haevaker@unikresurs.se • 0739-81 62 04


