IGEday står för Introduce a Girl to Engineering day och är ett initiativ
från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik
och ingenjörskap bland unga tjejer.
Eventet ordnas av organisationen Womengineer, som jobbar med att öka
andelen kvinnor på ingenjörsutbildningarna. Vi tror att jämnställdhet inom
teknikområdet kommer gynna svensk tillväxt och välfärd.
Som samarbetspartner gör du detta projekt möjligt.

Varför är det
viktigt?

Vilka får
delta?

Vad kan ni
göra?

Bilden av vad en ingenjör kan göra
är oftast svårdefinierad och återspeglar inte verkligheten. Vårt syfte
är att ge unga tjejer en möjlighet
att bygga upp en egen bild av vad
en ingenjör gör, låta dem träffa och
interagera med kvinnliga ingenjörer,
och förhoppningsvis förse dem med
idéer och förebilder för en framtida
karriär inom teknik.

Alla mellan 13 och 19 år som
identifierar sig som tjejer eller
icke-binära, oavsett var i Sverige
man bor får delta. Med eller utan
teknikintresse!

Genom stötta IGEday bidrar ni även
finansiellt till hela Womengineer.
IGEday, liksom Womengineer,
bedrivs ideellt och är därför beroende
av ekonomiskt stöd.

Vårt mål:
2030 ska det
examineras lika
många kvinnliga
som manliga
ingenjörer.

Statistik och räckvidd
Unika besökare på Womengineer.org*: 64.000
Följare Facebook: ca 5.000
Följare Instagram: ca 2.500
Följare Twitter: ca 1.000

*1/1-18 - 1/9-18

Samarbetspaket

Antal sidor i Womengineer Magazine

Antal Facebook inlägg

Antal Instagram-posts under perioden jan-mars

PAKET 1

PAKET 2

2
2
3

1
1
1

65.000 kr

40.000 kr

Logga visas på Womengineer Magazine’s
baksida
Logga visas på IGEday’s hemsida samt
presenteras samarbetet på Linkedln
Youtube-film på IGEday-kanalen där vi visar
hur en ingenjör jobbar hos er
Deltar i utlottningen av omslagsbilden till
Womengineer Magazine
Hjälp att planera IGEday besöket på plats

Företaget får ta över IGEday’s instastory under
en dag

Paketpris

Frågor eller andra tankar om samarbete?
Kontakta vår partneransvariga!
Linnea Strömstedt
e-mail: linnea.stromstedt@igeday.com
tel: 070-659 90 29

