Informatiefiche exposanten

Deinze Industrie Jobcafé
Deinse werkgevers ontmoeten werknemers

cc Leietheater - donderdag 28.5.2020

Deinze Industrie zet ook in 2020 een jobevent op de kaart. Voor het 3 de jaar wordt een
jobevent ‘new style’ georganiseerd onder de naam ‘Deinze Industrie Jobcafé. Deinse
werkgevers ontmoeten werknemers’.
Het nieuwe concept is minder gericht op het klassieke concept met standen en wanden,
maar eerder gebaseerd op een contactmoment tussen werkgevers en potentiële
werknemers op een iets lossere manier. Naast hoofdzakelijk bedrijven worden aparte
eilanden ingericht: Jobeiland Deinze Overheid en Veiligheid en ‘Jobeiland Deinze
Winkelstad’. Bezoekers kunnen doorlopend genieten van interessante info-sessies.
Deelnemers stellen zich informeel voor en voeren gesprekken aan hoge tafels. Bezoekers
komen terecht in een sfeer van stijlvolle zakelijkheid, waarbij de drempel laag is om
gesprekken aan te gaan. De gesprekken zijn eerder als kennismaking bedoeld, waarbij
bezoekers en gastbedrijven polsen naar een match.
Vacatures geven een beeld van mogelijkheden en een deel ervan worden geëtaleerd langs
de rode loper bij de ingang.
Er is een exposantenbuffet ’s middags, net voor de opening, waarbij deelnemende bedrijven
onderling kunnen netwerken. Voor de bezoekers is er een open bar.
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Exposantenprofiel
In 2018 bezochten meer dan 300 mensen de eerste Deinze Industrie Jobbeurs en in 2019 bijna 400. Voor 2020 worden
partnerships aangegaan en communicatie voorzien, met als doel het aantal van 500 bezoekers te overschrijden.
De meeste aandacht gaat naar de publieke communicatie die start vanaf begin mei 2020 via meerdere publieke kanalen (zie
verder bezoekerspromotie).
Daarnaast worden alle secundaire scholen met afstudeerrichtingen en hoge scholen in de regio aangeschreven. VDAB
communiceert persoonlijk met duizenden niet-werkende-werklozen. En ook het Sociaal Huis in Deinze zal het Jobcafé
bekend maken.

Ruimte, deelname en promotiepakket: €350 voor leden van bedrijvenverenigingen/500 voor niet leden/automatisch
lidmaatschap inclusief
Inschrijven voor 15.3.2020 - principe first in first served, maximaal 40 deelnemers – inschrijven via mail naar
info@deinzeindustrie.be en u ontvangt een deelnamefiche
Hoge tafel met hoes, 2 hoge stoelen en tafelstaander (met uw bedrijfsnaam en logo in geplaatst)
Maximum 1 eigen roll up is toegestaan om bij de hoge tafel te plaatsen
Vermelding firmanaam met gegevens op plattegrond voor de bezoekers
Mogelijkheid tot het plaatsen van max. 4 vacatures op www.deinzeindustrie.be (waarvan 2 geëtaleerd worden
langs de rode loper aan de ingang van Deinze Industrie Jobcafé)
Digitale versie van Deinze Industrie Jobcafé voor op uw website, uw sociale mediakanalen voor bekendmaking
van uw aanwezigheid
2 exposantenbadges
2 uitnodigingen voor exposantenbuffet en netwerkmoment ’s middags van 12u tot 14u in cc Leietheater (extra
uitnodigingen mogelijk tegen betaling/€30pp/reservatie voor 31.3.2020)
6 drankbonnen per deelnemend bedrijf
In de week van 18 mei 2020 worden de exposantenbadges en catering bonnen aan de bedrijven bezorgd (mits
deelname bevestigd door tijdige betaling)
Bezoekerspromotie
De meeste aandacht gaat naar de publieke communicatie die start vanaf eind april 2020 via meerdere publieke kanalen en
ver buiten de stadsgrenzen.
Ook alle secundaire scholen met afstudeerrichtingen en hoge scholen in de regio worden aangeschreven. VDAB
communiceert persoonlijk met duizenden niet-werkende-werklozen. En het Sociaal Huis in Deinze wordt aangesproken om
het Jobcafé bekend te maken.
Deze communicatie is gericht op het positief en dynamisch positioneren van stad Deinze als een aangename plek om te
wonen, te werken en te winkelen. Een stad waar veel interessante bedrijven kunnen zorgen voor een fijne job dicht bij huis,
zodat work-life balance zo goed mogelijk kan worden gerespecteerd. Communicatie kanalen:
Persberichten
Informatieborden stad Deinze
D17, stadsmagazine stad Deinze, mei 2020
Advertentie in lokaal magazine
Affiches bij lokale handelaars
AVS, regionale televisie (O.V.)
Regionale radio
Digitale campagne via Facebook en Google

Praktische informatie
Inschrijven voor 15.3.2020 – principe first in first served, maximaal 40 deelnemers - inschrijven via mail naar
info@deinzeindustrie.be en u ontvangt een deelnamefiche
Exposantenbuffet en netwerken: van 12u tot 14u
Openingsuren:
o VDAB genodigden: van 14u tot 17u
o Publiek: van 16u tot 20u
Opbouwen: op donderdag 28.5.2020 van 9.30u tot 11.30u
Ontruimen: op donderdag 28.5.2020 van 20u tot 22u

Organisatie : Deinze Industrie vzw, coördinatie door Yannic Demeyer van Zalm.biz, bureau voor zakelijke communicatie –
info@deinzeindustrie.be – 0497 480 657 – www.deinzeindustrie.be
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