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AGENDA STUDIE EXPERIENCE 2018/2019
Zaandam – 4 oktober 2018
Breda – 15 november 2018
Almere – 29 november 2018
Alkmaar – 10 januari 2019

Direct in contact met
duizenden toekomstige studenten!
In het schooljaar 2018/2019 organiseert RegioXpo op vier verschillende data
en locaties in Nederland een studie- en beroepskeuzebeurs. Niet zomaar een
beurs, maar een interactief event. Op dit event ontmoet u leerlingen uit het
voortgezet onderwijs en mbo scholieren die, op advies van decanen of ouders,
deze beurs aangrijpen als oriëntatie op een vervolgopleiding of beroepskeuze.
Voor uw organisatie een uitstekend moment om in contact te komen met
deze jonge talenten. Tevens een mooie gelegenheid om uw opleidingen,
studiemogelijkheden of bedrijf te presenteren binnen de regio.

Bezoekers
De bezoekers van Studie Experience zijn (voor-)laatstejaars middelbare
scholieren, mbo-schoolverlaters en jongeren zonder startkwalificatie.
Ook decanen, ouders en andere adviseurs op het gebied van studie- en
beroepskeuze behoren tot de belangstellenden.

Dit heeft Studie Experience te bieden
Vakscholen
Zorg- en welzijn
Techniek
Buitenland
Transport en logistiek
Leer-/werktrajecten
Geüniformeerde beroepen
De diversiteit aan opleidingen en bedrijven maakt het voor potentiële bezoekers
uitermate interessant om naar de beurs te komen. Bovendien is dit event voor
iedereen een belevenis door de vele activiteiten waaraan bezoekers kunnen
deelnemen. Kortom: dit mag u niet missen!

Dit maakt Studie Experience zo uniek
Studie Experience is geen massale bijeenkomst van leerlingen, waardoor de
beurs onpersoonlijk wordt. Door de persoonlijke, regionale en intieme opzet
kent de beurs haar eigen unieke karakter. Hierdoor heeft u als exposant de
ruimte om leerlingen goed te woord te staan en hen daadwerkelijk te laten
ervaren wat u te bieden heeft. Veel standhouders organiseren leuke activiteiten
en wedstrijden om het eerste contact met leerlingen te leggen. Juist die
interactie zorgt ervoor dat leerlingen open staan voor een gesprek.

Studie Experience is:
Interactief

Een complete beleving voor iedere bezoeker.
compleet

Totaalpakket aan onderwijsinstellingen, beroepsorganisaties,
bedrijven en leerwerktrajecten.
GRATIS

Gratis toegang na registratie.
Gratis parkeergelegenheid voor de deur.
busvervoer

Georganiseerd busvervoer tussen scholen en de beurslocatie.
avond

Avondopenstelling om ouders de mogelijkheid te bieden om
samen met hun kind(eren) de beurs te bezoeken.
Uitgebreide mediacampagne
VOORDEEl Bij deelname aan alle beurzen

Bezoekerswerving
We onderhouden in alle regio’s nauwe contacten met decanen, die persoonlijk door ons worden benaderd om Studie Experience klassikaal te bezoeken.
Daarnaast worden zij continu op de hoogte gehouden middels digitale nieuwsbrieven. Door georganiseerd busvervoer en het beschikbaar stellen van promotiemateriaal, lesmateriaal, ouderbrieven en toegangskaarten aan scholen, is het
voor hen gemakkelijk om klassikaal de beurs te bezoeken.
Naast werving op scholen is er een uitgebreide mediacampagne ontwikkeld, gericht op ouders van leerlingen:
• Advertenties in regionale huis-aan-huiskranten en dagbladen
• Aankondiging op evenementenborden
• Promotiemateriaal in openbare gebouwen en verenigingen
• Online marketing (nieuwsbrieven, banners, social media)

nieuw: beurs special
Dit jaar brengen wij een eigen beurs special uit voor Studie Experience. Een
krant die helemaal in het teken zal staan van studie- en beroepskeuze. Deze
krant zal in een oplage van ruim 100.000 huis-aan-huis verspreid worden in de
regio. Voor u als exposant een extra mogelijkheid om bij de doelgroep onder de
aandacht te komen!

Contact
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of wilt u weten wat de
mogelijkheden zijn omtrent deelname? Neem dan contact op met RegioXpo via
info@regioxpo.nl of 073-7600190.

DIT IS EEN GREEP UIT DE DEELNEMERS VAN STUDIE EXPERIENCE 2017/2018.

Bent u er komende editie bij?

Studie Experience 2017/2018 werd medemogelijk gemaakt door:
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