
Upskill & Reskill 2022 blev en succé – i januari 2023 
är det dags igen! Tillsammans med vår huvudpartner 

Framgångsakademin bjuder vi in till det digitala eventet
Upskill & Reskill 2023. Självklart vill vi ha med dig på resan!

Vill ni ha vägledning kring  
det digitala verktyget? 
 
Vi bjuder in till ett webinar där vi går igenom  
och visar hur verktyget fungerar!

Se nästa sida för detaljer  
kring de olika monterpaketen

Det råder stor  
kompetensbrist i 

Sverige idag. Forskning 
visar att ungefär  

50 % av alla 
yrkesverksamma 

behöver betydande 
omskolning och  

vidareutveckling  
inom de närmsta  

åren. 

2023

Tillsammans med vår huvudpartner: 
Framgångsakademin

Datum: 25 januari

Gör som 17 organisationer gjorde 2022, bli en digital utställare 
på vårt event Upskill & Reskill. Under dagen…
• loggade 4683 studiesugna besökare in
• utbyttes 1927 meddelanden mellan besökare och utställare 
• arrangerades över 25 webbinarier med 28 277 visningar

Intressant! Vad får jag som utställare? 
• En egen virtuell monter där du kan ladda upp t.ex. videos, bilder och 

broschyrer som representerar dig och din verksamhet 
• Direktkontakt med besökarna via chatt, röst- eller videosamtal
• Möjlighet att sända webbinarier i vår virtuella föreläsningssal 
• Intresseanmälningar från besökare i er monter och annan  

värdefull statistik

Vad gör vi på utbildning.se under dagen? 
Förutom att finnas tillgängliga för att stötta våra utställare arrangerar vi en rad 
spännande föreläsningar och paneldebatter tillsammans med partners, relevanta 
branschorganisationer och andra intressanta profiler. 
Ämnen och namn tillkännages allt eftersom. 

Som utställare på Upskill & Reskill 2023 får du en unik möjlighet att träffa 
besökare från hela landet – som är intresserade av ditt utbildningsutbud. 



SÅ MARKNADSFÖR VI UPSKILL & RESKILL 2023
• Annonsering via sociala medier. 

• Nyhetsbrevsutskick. 

• Riktade utskick till utbildning.se:s medlemmar inom era kategorier. 

• Bannerannonsering. 

• Marknadsföring och PR-aktiviteter via samarbetspartners.  

SÅ GÅR DET TILL 

• Stor enterprise-monter 

• Logo 

• Avatar (ansiktet utåt i er monter) 

• 5 videos som rullar på en skärm 

• 5 nedladdningsbara dokument 

• 5 bilder som rullar på en skärm 

• Roll-up 

• 5 representanter i chatt 

• 2 webbinarier 

• Alla era utbildningar på  
utbildning.se

MONTERPAKET

I PAKET STANDARD INGÅR I PAKET PREMIUM INGÅR 
• Mellanmonter 

• Logo 

• Avatar (ansiktet utåt i er monter) 

• 2 videos som rullar på en skärm 

• 2 nedladdningsbara dokument 

• 2 bilder som rullar på en skärm 

• Roll-up 

• 2 representanter i chatt 

• 1 webbinarier 

• Alla era utbildningar på  
utbildning.se

Pris
Standard 
19 000 kr  

2023

Pris
Premium 
29 500 kr  


