2019
5 mars 2019, kl. 10:00 - 15:00
Varje år anordnar Blekinge Studentkår en arbetsmarknadsdag för studenterna på Blekinge Tekniska Högskola.
På högskolan studerar nästan 6000 studenter på flertalet program inom högskolans spetsområden,
IT och hållbar utveckling.
Utbildningsprogrammen vid BTH kan delas upp i följande områden:
2 Maskinteknik
2 Marin teknik
2 Industriell ekonomi
2 Spelprogrammering
2 Mjukvaruutveckling
2 IT-Säkerhet
2 Medieteknik
2 Hälsa och vård
2 Stadsplanering
Alla skolans studenter ska förr eller senare ut på arbetsmarknaden och tillämpa sin goda
kompetens i verkligheten. Som ett led i att förenkla studenternas kontakt med näringslivet
finns arrangemanget BAM. Mässan är en naturlig mötesplats där studenter möter potentiella
framtida arbetsgivare eller arbetskollegor.
Inbjudan som ni läser nu avser BAM 2019, som kommer att äga rum den 5 mars på Campus Gräsvik i Karlskrona.
Arbetsmarknadsdagen är förlagd mellan kl. 10:00-15:00. Under dagen förväntas en hel uppsjö
av företag ställa upp intressanta montrar där studenter under hela dagen kan komma och ställa
frågor, interagera med företagen och knyta kontakter som kan leda till en framtida anställning.
Efter mässans slut anordnas ett “After BAM”-mingel där studenter och utställare kan träffas i en
mer avslappnad miljö.
Nedan följer en anmälningsblankett för hur man anmäler sig till arbetsmarknadsdagen.
Det erbjuds två olika paket, där man oavsett paket kan köpa till en föreläsning.
Information om paketen och dess innehåll följer på nästa sida.
Vi hoppas att ert företag är intresserade av att delta på vår arbetsmarknadsdag!
Med vänliga hälsningar,
Styrgruppen för BAM,
bam@bthstudent.se

UTSTÄLLNINGSPAKET
Premium, 10000: 2x5 m monterplats (ett ståbord medföljer)
 Introfilm (max. 30s) rullandes på dedikerad skärm en (1) vecka innan BAM
 Individuellt inlägg på våra informationskanaler (bl.a. Facebook och Instagram)
 Deltagande kommer marknadsföras via vår hemsida och i katalogen.
 Logotyp på affischer i busskurer vid Campus Gräsvik
 Logotyp på affischer i skolan
 Inkluderar lunch, fika samt inträde till “After BAM”-minglet

Standard, 5000: 2x3 m monterplats (ett ståbord medföljer)
 Deltagande kommer marknadsföras via vår hemsida och i katalogen.
 Logotyp på affischer i skolan
 Inkluderar lunch, fika samt inträde till “After BAM”-minglet

Föreläsning, 2 500:Tillvalsmöjlighet oavsett paket.
 Föreläsning i sal med 60 sittplatser. Max. 45 minuter.

Skulle ni ha specifika önskemål utöver vad som är beskrivet ovan, kan dessa skickas
tillsammans med er anmälan till bam@bthstudent.se. Därefter ser vi vad som kan
genomföras.

ANMÄLAN TILL BAM
Utställare: ____________________________________________________________________________
Orgnr/företagsnr: _____________________________________________________________________
Utställarnamn*:_______________________________________________________________________
Kontaktperson: _______________________________________________________________________
Fakturaadress:________________________________________________________________________
Land: _________________________________________________________________________________
Telefonnummer, dagtid:_______________________________________________________________
Epost: ________________________________________________________________________________
Hemsida: _____________________________________________________________________________
Paketval:
Premium

Standard

Föreläsning

Tillval:
Föreläsning

Anmälan ska vara oss tillhanda senast: 1 februari 2019
Med anmälan skall även en fil vara bifogad, innehållande det marknadsföringsmaterialet som ni önskar att
vi använder. Specifikt hur många kvadratmeter er monter kräver. Samt hur många personer ni avser skicka.
Mejladress: bam@bthstudent.se
Postadress: Blekinge Studentkår, Sökvägen 5, 371 40 Karlskrona.
*Med utställarnamn menas det namn som ni önskar att vi använder i marknadsföring av
ert företag.

