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1000€ 600€ 400€ 200€

Sosiaalisen median näkyvyyttä* − Instagram ja Facebook postaus, tarina, julkaisujenne jako X X X X

Näkyvyys tapahtumissa − Esimerkiksi toimittamianne materiaaleja sekä logoanne pidetään näkyvästi 

esillä tapahtumassa. Julisteita, mainoksia, tuotteita, tiedotteita, …+ sponsorijuliste
X X X X

Logonne tai mainoksenne tapahtuman Facebook sivulle ja omille verkkosivuillemme – myös 

maininta tapahtuman tukemisesta
X X X

Yritysvierailu X X X

Esittely teksti/posteri opiskelijatiloihimme X X X

Pääsy tapahtumaan esimerkiksi pitämään rastia tai infotilaisuutta X X

Logonne tapahtumien mainoksiin sekä ohjelmaan X X

Kirjoitus vierailusta ja teistä työnantajana nettisivuillemme X

Maininta yrityksenne osallistumisesta tapahtuman toteutukseen, esimerkiksi mikäli tahdotte 

kustantaa osan tapahtuman ruoista tai juomista, nostamme osuutenne esille – Esim. yhtiönne saa 

aamiaisen nimiinne

X

Tiedonjako avoinna olevista työpaikoistanne opiskelijatiloihimme sekä tiedotuskanaviemme 

välityksellä
X

− VALMIIT PAKETIT −

*Vasara Ry:n sosiaalista mediaa seuraa aktiivisesti koko Suomen alamme opiskelijat sekä alumnit.



❑ Logonne tapahtuman mainoksiin sekä 

käsiohjelmiin 

❑ Logonne näkyville juhliin pöydällä pidettäviin 

koristeisiin / sponsorijulisteeseen 

❑ Maininta yrityksenne osallistumisesta 

tapahtuman toteutukseen, esimerkiksi mikäli 

tahdotte kustantaa osan tapahtuman ruoista tai 

juomista, nostamme osuutenne esille – Esim. 

yhtiönne saa aamiaisen nimiinne 

❑ Logo opiskelija haalareihimme 

❑ Mahdollisuus osallistua vuosijuhlillemme 

❑ Tiedonjako avoinna olevista työpaikoistanne 

opiskelijatiloihimme sekä tiedotuskanaviemme 

välityksellä - rekry kanava 

❑ Logonne tai mainoksenne tapahtuman Facebook 

sivulle ja omille verkkosivuillemme – myös 

maininta tapahtuman tukemisesta 

❑ Reaaliaikainen suoratoisto - kätevä tapa tavoittaa enemmän 

yleisöä ja tuottaa markkinointimateriaalia 

❑ Mainospaikka järjestölehdestämme – Holoseenin sanomat 

❑ Sosiaalisen median näkyvyyttä – Instagram ja Facebook 

postaus, tarina, julkaisujenne jako 

❑ Näkyvyys tapahtumassa - Esimerkiksi toimittamianne 

materiaaleja pidetään esillä tapahtumassa. Julisteita, 

mainoksia, tuotteita, tiedotteita, … 

❑ Yritysvierailu 

❑ Esittely teksti/posteri opiskelijatiloihimme 

❑ Pääsy tapahtumaan esimerkiksi pitämään rastia tai 

infotilaisuutta 

❑ Kirjoitus yritysvierailusta ja teistä työnantajana 

nettisivuillemme

VAPAA VALINTAISET ITSE KOOTTAVAT PAKETIT 

Valitse 2 – 200€ | Valitse 4 – 400€ | Valitse 6 – 600 € | Valitse 8 – 800€ | Valitse 10 – 1000€ 
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