
Virtuele jobbeurzen.

JO
B

 E
V

EN
TS



JO
B

 E
V

EN
TS

Van fysieke  
naar virtuele jobbeurzen.

Na jaren succesvolle fysieke jobbeurzen georganiseerd te hebben, 
biedt Covid-19 en het ‘nieuwe werken’ van tegenwoordig ook nieuwe 
opportuniteiten: digitaal in interactie treden met kandidaten, vanuit de 
veilige omgeving van je werkplek of thuis, met performante tools, …  

Jobat lanceert virtuele jobbeurzen!

Een volledig digitaal gebeuren:

 • De jobbeurs krijgt een volledig eigen portaal in Jobat look & feel

 • Jouw bedrijf krijgt daarop een virtuele stand in jouw eigen  
  look & feel
 
 • Je kan tekst, video’s en vacatures toevoegen

 • Je chat met geïnteresseerde kandidaten
 
 • Je kan ook kiezen voor videogesprekken

 • …
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Hoe het werkt.

Kandidaten registreren zich op voorhand voor de jobbeurs en ontvangen 
een reminder op de dag van het event. 

Alle geregistreerde deenemers krijgen ook een bevestigingsmail 
met kalender invite.

Op de dag van de jobbeurs worden de geregistreerde kandidaten automatisch 
gematcht met relevante werkgevers en vacatures, op basis van de info in 
hun profiel.

Inloggen en deelnemen kan via desktop, tablet en mobile. 

Als werkgever kom je in contact met geïnteresseerde kandidaten via livechat
of videogesprekken. Je kan ook zelf actief contact opnemen met geregistreerde 
kandidaten om zelf als eerste die interessante kandidaat te strikken.
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23
SEPTEMBER

8
OKTOBER

21
OKTOBER

28
OKTOBER

19
NOVEMBER

3
DECEMBER

Kalender najaar 2020.

Hasselt Jobfair
Brussels

Antwerpen Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen Limburg
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EIGEN MEDIA: PARTNERS:PAID MEDIA:

Bekendmaking naar kandidaten toe.

1. Print
 • Dossier op zaterdag voor de beurs in de
  Jobat-krant bij Het Nieuwsblad, 
  Het Belang van Limburg en 
  Gazet van Antwerpen

2. Online
 • Native advertising op dag van event -
  6 nieuwssites – Chat LIVE!
 • Native ads voorafgaand aan het event 
  om registraties te boosten
 • Cross-promo inzet: “Hoe voorbereiden op  
  virtueel job event”  
  • Bannering Jobat.be
 • Bannering nieuwssites
 • Facebook (eigen) & LinkedIn

3. Target mailing(s) Jobat-database

4. Redactie in nieuwstitels 

5. Vermelding in Jobat Daily en 
 Content nieuwsbrieven

6. Target mailing op database nieuwstitels

1. Target mailing VDAB database

2. Organisaties (Talentenstroom,…)

3. Vlerick

4. Lokale universiteiten & hogescholen

5. Aanwezige bedrijven (!)

1. Young Talent Target Pack
 
2.  Facebook & Instagram

3. Google Adwords

4. Criteo

5. Databases indien relevant:
 • Kinepolis
 • Trovit
 • …
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Package deals.

€ 2.950 € 4.700

€ 2.700 € 4.450
 Hasselt, Limburg 

& Antwerpen
 Hasselt, Limburg 

& Antwerpen

Oost-Vlaanderen 
& Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen 
& Vlaams-Brabant

€ 9.850

Virtuele beursstand incl. toegang tot alle 
rekruteringsfunctionaliteiten: live chat, video 
interview, chat management,  …

Logo in nationale communicatiecampagne 
in print & online

1/4 pagina printadvertentie in regionale 
nieuwstitel (Het Nieuwsblad, Gazet van 
Antwerpen, Het Belang Van Limburg)

3 Light Network job postings op Jobat.be 
met automatische doorplaatsing naar 
virtuele beursplatform.

Tot 3 recruiter seats om virtuele stand te 
bemannen

Toegang tot CV’s van alle geregistreerde 
deelnemers (tot 4 weken)

Full service customer support door Jobat 
voor, tijdens en na het event

upgrade naar een 1/2 pagina print-
advertentie in regionale nieuwstitel 
(Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, 
Het Belang Van Limburg)

upgrade naar 3 FULL Network job 
postings op Jobat.be met automatische 
doorplaatsing naar virtuele beursplatform.

Unlimited recruiter seats

Mogelijkheid tot geven live interactieve 
webinar sessie met Q&A

NINJA performance / Traffic campagne 
twv. 5.000 euro met dedicated 
campagne op de meest performante 
kanalen in functie van je doelgroep

 Targeted bannering Mediahuis & 
 DPG nieuwssites: 75.000 - 100.000   
 impressies
 Facebook
 Google Adwords & display campagne
 Outbrain

Native article op de nieuwssites:  
1.500 gegarandeerde reads

Incl. project management en set-up 

Alles inbegrepen in BASIC pack 
met bovenop:

Alles inbegrepen in PREMIUM pack 
met bovenop:

PREMIUM

PACK
MAIN

SPONSOR

+

+

+

+

+

+

+

+

BASIS
PACK



MEER INFO?

Contacteer Jobat of je communicatiepartner 
info@jobat.be l 02 467 48 00
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