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VIRTUALNA PLATFORMA




Virtualni karierni sejem razstavljavcem omogoča, da predstavijo vsebine skoraj na enak način, kot bi to 

storili na pravem sejmu. Uporabljamo podoben način komunikacije z obiskovalci, dodali pa smo še 

nekatere funkcionalnosti, ki izvedbo sejma še izboljšajo.



Osnovna enota sejma je virtualna stojnica, kjer obiskovalci s kliki dostopajo do vsebin, ki so jim na voljo. Te 

segajo od preprostih tekstov, do naprednih virtualnih predstavitev, vse pa so enostavne za upravljanje in 

uporabo.



Stojnice polnijo dvorane, ki so urejene enako kot na pravem sejmu. Dvorane nato sestavljajo sejemski park 

po katerem se lahko gibljejo obiskovalci. Dvorane so dopolnjene še s posebnimi sejemskimi prostori 

partnerjev in info točko, kjer so na voljo vse informacije za obiskovalce in katalog razstavljavcev.



OBISK SEJMA

Sejemsko dogajanja bo razdeljeno na dva sejma, osnovnošolskega in srednješolskega. V času trajanja 

sejmov bodo obiskovalcem na voljo vse funkcionalnosti in interakcija z obiskovalci. Po tem obdobju bo 

sejem še vedno dostopen preko spleta v zmanjšanem obsegu.


Šole (npr. učitelji ali strokovni delavec) in večje skupine bodo imele možnost, da organizirajo skupinski 

virtualni obisk sejma, lahko se bodo skupaj udeleževali posameznih dogodkov. Napredni vmesnik bo 

učiteljem in vodjem skupin omogočil, da bodo spremljali aktivnosti svoje skupine. 



Vsi obiskovalci se bodo morali za virtualni obisk sejma registrirati. Sledili in načrtovali bodo svoje aktivnosti, 

razstavljavci in partnerji pa bodo lahko spremljali analitiko ter uspeh svojih aktivnosti na stojnici.


Obisk sejma bo brezplačen.





POSTOPEK PRIJAVE IN REGISTRACIJE RAZSTAVLJAVCA

Vsi zainteresirani razstavljavci morajo najprej izkazati svoj interes, ki ga pošljejo na spletni naslov: 

Po pregledu vseh prijav bodo prejeli unikatno spletno povezavo za enostavno spletno registracijo, kjer 

bodo razstavljavci vnesli svoje podatke (kontaktne osebe in podatke za plačilo). Izbrali bodo tudi svoj paket 

in prejeli predračun. Šele po izdaji naročilnice, ki jo bodo naložili v sistem platforme, bo prijava potrjena.



Prijave zbiramo do 20. septembra 2020. 



Kontaktna oseba bo nato na spletni naslov prejela novo povezavo z dostopnimi podatki za urejanje in 

opremo stojnice. Vsi materiali se bodo nalagali s pomočjo spletnega  vmesnika, vmesnika, kjer bo na voljo 

tudi pomoč v obliki sprotnih razlag in omejitev, ki jih vsaka funkcionalnost zahteva. Uporaba vmesnika je 

enostavna, tako da bo z njim lahko upravljala vsaka oseba z osnovnim računalniškim znanjem (nivo 

Microsoft Office).



Opremljanje stojnic bo potekalo do 23. oktobra 2020. 









PREDSTAVITEV PAKETOV ZA SODELOVANJE NA POSAMEZNEM


SEJMU (OSNOVNOŠOLSKEM ALI SREDNJEŠOLSKEM)

A

B

C

OSNOVNI PAKET

OSNOVNI PODATKI


PREDSTAVITEV


LOGOTIP


POGOSTO POSTAVLJENA


VPRAŠANJA (FAQ)


INFORMACIJE


KOLEDAR


GALERIJA


VIDEO VSEBINE


GRADIVA       


PREDSTAVITEV ODDELKOV


PROSTA DELOVNA MESTA



STANDARD PAKET

PREMIUM PAKET

Vključuje vse funkcionalnosti 

osnovnega paketa



ČLANKI


PRIJAVNI SISTEM IN 

RAZGOVORI


WEBINAR


SPLETNA KLEPETALNICA


Vključuje vse funkcionalnosti 

osnovnega in standard paketa



VIRTUALNI SPREHOD


INTERAKTIVNE ANIMACIJE


NAGRADNA IGRA


UGANKE



138€ + DDV*


208€ + DDV*


268€ + DDV*


V primeru, da zakupite oba sejma, nudimo za sodelovanjem na drugem sejmu 50% 
popust na ceno paketa oziroma izbrane vsebine.





OSNOVNI PODATKI

Uradni naziv, kontaktni podatki in logotip razstavljavca, ki se pojavi na stojnici in v 

katalogu.  



PREDSTAVITEV 

Kratka predstavitev z osnovnimi značilnostmi, bližnjicami do računov na socialnih 

omrežjih (Facebook, Instagram), galerijo s slikami in zemljevidom z lokacijo razstavljavca.





Video galerija in video vsebine ponujajo možnost predvajanja predstavitvenega videa ali 

direktnega nagovora s strani vodstva, znane osebnosti ali druge pomembne osebe. Videi 

se predvajajo preko kanala Youtube, če ga razstavljavec ima ali preko Youtube kanala 

Kariernega sejma.

SISTEM POGOSTIH VPRAŠANJ (FAQ) 

Zanimive teme ali vprašanja predstavite v obliki vnaprej pripravljenih odgovorov. 




GRADIVA

Ponudite dostop do različnih vrst gradiv, ki jih imate pripravljena v PDF obliki. 




PROSTA DELOVNA MESTA

Predstavite aktualna prosta delovna mesta.






Logotip v obliki .jpg ali .png (predlagamo širine največ 500 px).


Predstavitev naj bo dolga do 2000 znakov. Slike naj bodo v 
formatu .jpg (.jpeg), 8 MB, naložite lahko največ 30 slik. Video bomo predvajali z 
youtuba, v kolikor ga nimate v tej obliki, nam pošljite video preko wetransfer, 
google drive, dropbox (ali drugače) in naložili ga bomo na youtube kanal 
kariernega sejma.



Največ 10 vprašanj.


Naložite .pdf dokumente, velikosti do 5 MB.


Samo za podjetja.


OSNOVNI PAKET




APREDSTAVITEV FUNKCIONALNOSTIPREDSTAVITEV FUNKCIONALNOSTI



BPREDSTAVITEV FUNKCIONALNOSTI

WEBINAR

V živo preko spleta organizirajte spletno delavnico ali predavanje. Določite datum in čas 

dogodka, ga poimenujte in pojavil se bo v uradnem urniku sejma. Predavanja bo možno 

zakleniti, dodajati in odstranjevati uporabnike ipd.  



POLJUBNO BESEDILO ALI ČLANEK

Kakršnekoli informacije, ki bi jih radi predstavili, pa niso zajete v nobenem od drugih 

funkcionalnosti lahko predstavite  v besedilu ali članku. Omenite lahko zgodovino vašega 

podjetja, specifike glede vašega delovanja, predstavite določene produkte  ipd. Članek 

poljubno poimenujete ter ga opremite z naslovom in slikami. 


SPLETNA KLEPETALNICA

V živo poklepetajte z obiskovalci sejma in odgovorite na njihova vprašanja. Sami določite 

kdaj bo na voljo oseba za klepet, klepetalnico lahko tudi popestrite z različnimi gosti.  



PRIJAVNI SISTEM

Organizirajte prijave na specifične dogodke v okviru sejma ali izven (npr. ogled podjetja / 

organizacije v živo, webinar, ipd.), s pomočjo spletne prijavnice, kjer lahko tudi omejite 

število prijav. 



PRIJAVA NA E-NOVICE

Omogočite obiskovalcem prijavo na vaše E-novice. 









Vključuje vse funkcionalnosti osnovnega paketa




STANDARD PAKET


Uporaba preprostega vgrajenega 
orodja za vodenje dogodkov. Podrobna navodila bodo razstavljavcem na voljo ob 
registraciji.


Besedilo s slikami do 2000 znakov, slike največ 8MB.



Uporaba preprostega vgrajenega orodja za vodenje dogodkov. Podrobna navodila 
bodo razstavljavcem na voljo ob registraciji.


Vpis termina in naslova dogodka.




CPREDSTAVITEV FUNKCIONALNOSTI

Vnesete povezavo do 
vašega virtualnega sprehoda. Izdelavo virtualnega sprehoda vam lahko 
omogočimo tudi po povpraševanju.


Skozi urejanje interaktivnih vsebin vas bo vodil preprost internetni vmesnik.



Vključuje vse funkcionalnosti osnovnega paketa




VIRTUALNI SPREHOD

Ponudite virtualni sprehod za predstavitev poslovnih prostorov.  




INTERAKTIVNE ANIMACIJE


Nagradna igra

Pripravite vprašanja in možne izbire odgovorov, ki bodo zabaven izziv za obiskovalce vaše 

stojnice. 



Anketa

Sestavite enostaven vprašalnik in pridobite odgovore na vprašanja, ki vas zanimajo. 



Uganka

Pripravite do 10 ugank za popestritev in interakcijo z obiskovalci na stojnici.




PREMIUM PAKET




PARTNERJI

PRI ORGANIZACIJI VIRTUALNEGA

KARIERNEGA SEJMA SODELUJEJO:



Mestna občina Maribor







Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova







Zavod RS za zaposlovanje








Univerza v Mariboru








Štajerska gospodarska zbornica







Območna obrtno – podjetniška zbornica Maribor






Mladinski kulturni center Maribor

Uporabljamo platformo DigitalEvent


