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190.000 visninger af vores markedsføring.

2.000 trykket “interesseret eller deltager” på FB begivenhederne.

1.251 deltagende IT-studerende.

2.600 besøg på vores hjemmeside.

5.148 interaktioner mellem de deltagende virksomheder og IT-studerende.

4 timer brugt på messen i gns. af deltagerne. 

IT-DAY afholder endnu engang IT-karrieremesser i Aalborg, Odense og

København. IT-karrieremesserne bliver afholdt i april 2022. Vi forventer 300-

500 deltagende IT-studerende i alle byer. Sidste år blev IT-DAY afholdt virtuelt.

På trods af dette deltog, samlet set, 45 virksomheder og 1.251 IT-studerende. Vi

oplevede en enorm interesse og blev rigtig godt modtaget af både IT-

studerende og virksomheder. 

Første år opnåede vi følgende:



IT-DAY KONCEPTET:  DANMARKS
STØRSTE IT-KARRIEREMESSE

At finde kommende medarbejdere, interns, graduates,

studiemedhjælpere. 

At komme i kontakt med færdiguddannede som er

dimitteret samt andre erfarne jobsøgende inden for IT.

At blive eksponeret for alle landets IT-studerende

gennem stærk markedsføring

At møde de forskellige IT-studieretninger og lære hvad

de kan

At finde projektsamarbejder og andre

samarbejdsmuligheder.

At slå jeres nuværende jobs op på fysiske jobtavler til

karrieremessen, for yderligere eksponering

At fortælle hvad I arbejder med: Data, udvikling,

projekter, teknologier med videre

Hyper præsentation - 1 minuts pitch foran alle de

deltagende IT-studerende i starten af messen. (De 30

første tilmeldte virksomheder får en Hyper

Presentation)

Gennem IT-DAY får I mulighed for; 
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DELTAGENDE UDDANNELSER

Blandt de deltagende IT-studerende til IT-DAY Aalborg var

følgende uddannelser repræsenteret;

IT-ledelse, Computer Engineering, Computer science, Datalogi,

Datamatiker, Information Architecture, Interaktionsdesign,

Internet technologies and computer systems, Information

studies, IT design and application development, , Product

Development and Integrative Technology, Software, Web

development, Diplomingeniører i Software, Wireless

communication, Robotics m.fl.

IT-DAY AALBORG

Med over 4.000 IT-studerende på AAU (AAU i tal),

Danmarks største IT universitet, og 450 IT-studerende på

UCN (UCN i tal), så er der et godt fundament for Jyllands,

hvis ikke Danmarks, største IT-karrieremesse. Samtidigt er

Aalborg Universitet, dét universitet i Danmark som

udbyder langt flest IT-uddannelser (ca. dobbelt så mange

sammenlignet med landets øvrige universiteter). Dertil så

er messen åben for øvrige IT-professionelle som er ledige.

Der er ikke rift om de studerendes opmærksomhed i

Aalborg på samme måde som i Aarhus og København,

hvorfor Aalborg er det oplagte sted for jeres virksomhed

at sikre jeres næste IT-talenter. Videre fraflytter 60% af

dimittenderne i Nordjylland efter endt uddannelse (AAU

Dimittend rapport 2019).
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DELTAGENDE UDDANNELSER

Blandt de deltagende IT-studerende til IT-DAY Odense var

følgende uddannelser repræsenteret;

Datalogi, Sundheds- og velfærdsteknologi, Spiludvikling og

læringsteknologi, Software engineering, Robotteknologi,

Mechatronics, Fysik og teknologi, Electronics, Biomedicinsk

informatik, Web communication design, Robotteknologi Data

Science, Digital konceptudvikling, Advanced Robotics

development, Product development and Integrative

technology m.fl.

IT-DAY ODENSE

Odense er interessant, grundet sin centrale beliggenhed

i Danmark med SDUs, VIAs og UCLs omtrent 3.200 IT-

studerende. Videre er Odense interessant grundet et

fokus på de mere “hardcore” IT-uddannelser såsom

software udvikling, Robotics og datalogi - hvilket også

har højnet Odense som robothovedstaden i Europa. Der

er dermed rig mulighed for at rekruttere bredt blandt de

mange tekniske profiler der dimitterer i Odense-området

hvert år. På samme vis som Aalborg, er der heller kamp

om IT-profilerne I Odense, på samme måde som i

København. Dermed vil det være fordelagtigt for jer, at

vise jeres banner her.
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DELTAGENDE UDDANNELSER

Blandt de deltagende IT-studerende til IT-DAY København

var følgende uddannelser repræsenteret;

Global Business Informatics, Digital Design og Interaktive

Teknologier, Softwareudvikling, Data Science, Digital

Innovation & Management, Datalogi, Softwaredesign, Spil, 

Datalogi-økonomi, Machine learning og datavidenskab,

Cyberteknologi, Elektronikteknologi, Kunstig intelligens og

data, Matematik og teknologi, Medicin og teknologi, Strategisk

analyse og systemdesign, Web development, Datalogi-

økonomi m.fl.

IT-DAY KØBENHAVN

København er interessant grundet dets mange

universiteter som udbyder IT-uddannelser. Eksempelvis

huser København AAU (KBH) DTU, ITU, KU m.fl. og de

dermed mange tusinde IT-studerende. Grundet de

mange IT-studerende er det således også en by med stor

konkurrence mht. at rekruttere IT-dimittenderne.

Såfremt I har brug for IT-arbejdskraft i København kan

det dermed være en fordel at vise jeres banner til IT-DAY

så i kan få et talerør til de studerende og skære gennem

den øvrige støj. 
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PRAKTISK INFORMATION

Hvor: Create, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg 

Hvornår: Den 21. april 2022 fra 10:00-15:00.*

Pris: 12.500 DKK ekskl. moms og opkræves 3-4 måneder op til

messens afholdelse. Forventeligt i januar 2022.**

Stand: 3x3 meter - som udgangspunkt.***

A A L B O R G

O D E N S E

Hvor: To be announced

Hvornår: Den 7. april 2022 fra 10:00-15:00.*

Pris: 10.500 DKK ekskl. moms og opkræves 3-4 måneder op til

messens afholdelse. Forventeligt i januar 2022.**

Stand: 3x3 meter - som udgangspunkt.***

K Ø B E N H A V N

Hvor: To be announced

Hvornår: Den 28. april 2022 fra 10:00-15:00.*

Pris: 15.000 DKK ekskl. moms og opkræves 3-4 måneder op til

messens afholdelse. Forventeligt i januar 2022.**

Stand: 3x3 meter - som udgangspunkt.***

* Dato og tidspunkt kan variere.

** Tilkøbes en stand til alle (3) messer, ydes der 20% besparelse. (dvs.
30.000 DKK). 

*** Det er muligt at udvide standen, eksempelvis til 6x3 meter. Såfremt
dette ønskes bedes i kontakte os. 



Deltagelse i IT-DAY accepteres med en skriftlig accept pr. mail af

begge parter.

Fortrydelsesret: Virksomheden har 14 dages fortrydelsesret

påbegyndende fra købsdatoen. Herefter er virksomheden ikke

berettiget til at få sin betaling tilbage medmindre det lykkedes at

afsætte standpladsen til anden part. 

IT-DAY bestræber sig på af afholde messerne fysisk, men forbeholder

retten til at afholde messen digitalt afhængigt af myndighedernes

anvisninger mht. større forsamlinger i månederne op til messen.

Såfremt messerne afholdes digitalt vil der ydes rabat. 

IT-DAY fastholder retten til at aflyse eventet mod fuld tilbagebetaling

til virksomheden.

Der er ingen garanti for at tilsendt markedsføring opslås på vores

sociale medier. Vi forbeholder os retten til kun at slå det op som vi

vurderer vil skabe den største interesse fra de IT-studerende og

dermed de opslag som sikrer deres deltagelse. Herudover er det

muligt vi får tilsendt så meget content at vi ikke vil kunne nå at slå det

hele op før messens afholdelse. 

Man er som virksomhed kun blevet tildelt en Hyper Presentation hvis

I modtager bekræftelse herpå. 

Faciliteter på messen: Standen vil, som udgangspunkt være 3x3

meter, medmindre større stand tilkøbes efter særlig aftale med IT-

DAY. Strøm og internet vil være til stede i det omfang den enkelte

facilitet kan udbyde det. Mere information herom følger. 
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YDERLIGERE BETINGELSER

07



06

MARKEDSFØRING

Videoklip er uden tvivl det format som resultere i flest visninger.

Materialet skal gerne være på engelsk da det er standardsproget

som bruges i IT-DAY. 

Sæt undertekster på. Når de studerende scroller igennem de

sociale medier afspilles videoen automatisk - dog uden lyd

medmindre det aktivt slås til. 

Fordelagtig længde (25-35 sekunder). Maksimal længde (35

sekunder) medmindre andet aftales. 

I kunne evt. komme ind på følgende: Hvem er i? Hvad laver i?

Hvorfor er I spændende? Hvilke teknologier arbejder i med? Og vi

ses til IT-day. Alternativt kan I nævne graduate stillinger, jobopslag,

projekt samarbejdsmuligheder mv. Vi vil også gerne have navnene

på dem der er med i filmen, eller hvem man kan snakke med på

messen (De bliver tagget).

Send os markedsføringsmateriale

IT-DAY har opnået stor succes med at markedsføre de deltagende

virksomhederes content på IT-DAYs platforme. Sidste gang opnåede

IT-DAY samlet set 190.000 visninger af partnervirksomhedernes

content. 

IT-DAY tilbyder således markedsføring forud for messen med henblik

på at promovere jeres deltagelse ud til de studerende, så de ved at de

kan finde jer på messen. Denne markedsføring får i med i jeres stand

pris uden yderligere omkostninger. IT-DAY stiller dog ingen garanti for

alle opslag vil nå at komme op (jf. terms and conditions).

Gode råd



ALEXANDER PEDERSEN

alexander@itday.dk

KONTAKT

Vi glæder os til at gæste jer på IT-DAY

For yderligere information

2022
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Co-founder & Head of IT-DAY

MAIKEN MARIE NIELSEN

info@itday.dk

Head of Marketing & IT-Recruitment

2046 8860


