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Dotarcie z ofertami pracy, praktyk i staży do szerokiego grona osób zainteresowanych

Udział w targach pracy umożliwia szerokie rozreklamowanie ofert pracy, praktyk i staży

wśród odwiedzających targi studentów i absolwentów krakowskich uczelni wyższych.

Oferta reklamowa firmy będzie również dostępna przez co najmniej rok w internetowej

wersji katalogu.

Zaprezentowanie się studentom w okresie, w którym rozpoczynają szczegółowe
planowanie swojej kariery zawodowej

Mają Państwo doskonałą możliwość przedstawienia swojej oferty studentom w momencie

planowania przez nich kariery zawodowej. Jest więc to szansa na właściwe ukierunkowanie

ich praktycznych działań, mających na celu zdobywanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia

pracy w Państwa firmie.

Pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników

Bezpośredni kontakt ze studentami uczelni wyższych i ich absolwentami sprawia,

że Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej to świetne miejsce na pozyskanie

dobrze przygotowanej i wykwalifikowanej kadry pracowników.

P Promocja marki firmy jako atrakcyjnego racodawcy

Dzięki uczestnictwu w targach mogą Państwo trwale zaistnieć w świadomości studentów

i absolwentów jako ich potencjalny pracodawca. Mają więc Państwo możliwość budowania

pozytywnego wizerunku w środowisku studenckim. Prezentując oferty pracy, praktyk

i staży firma pokazuje swoją troskę i zaangażowanie w rozwój młodych ludzi.

Możliwość udziału w strefie areer ateC D

Udział w targach daje możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych (preselekcji)

w kameralnej atmosferze strefy Career Date. Sesja dla jednego Pracodawcy trwa

maksymalnie 30 minut w udostępnionej oddzielnej sali konferencyjnej.

K PORZYŚCI DLA RACODAWCÓWK PORZYŚCI DLA RACODAWCÓW

Pełne wsparcie techniczne, organizacyjne i promocyjne podczas targów

U I T P 2016 P Kdział w nżynierskich argach racy olitechniki rakowskiej to:

Możliwość udziału w strefie oradztwaD

Zapraszamy Państwa do aktywnego wsparcia studentów i młodych absolwentów w procesie

poszukiwania pracy. Państwa cenne wskazówki dotyczące budowania portfolio studentów

czy też zakładania własnej działalności gospodarczej z pewnością pomogą młodym ludziom

w projektowaniu własnej ścieżki kariery.
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Nasza oferta pozwala na współpracę maksymalnie

sponsorów, niestanowiących względem siebie

konkurencji. Reklamy i ekspozycje Sponsorów

umieszczane są zawsze w widocznych miejscach.

3

tytuł Inżynierskich Targów Pracy 2016

Politechniki Krakowskiej

Sponsora

stoisko o powierzchni 8 m w preferencyjnym,

centralnym miejscu sali głównej

2

ekspozycja logo na wszystkich materiałach

promocyjnych (plakaty, katalogi, ulotki)

Sponsora

ekspozycja logo na banerzeSponsora

informowanie o firmie jako o

we wszelkich materiałach prasowych (notatki,

wywiady) oraz reklamach Inżynierskich Targów

Pracy 2016

Sponsorze Głównym

zamieszczenie informacji o w newsletterze,

dotyczącym Inżynierskich Targów Pracy,

rozsyłanym do osób zarejestrowanych w bazie

danych Biura Karier

Sponsorze

umieszczenie informacji o firmie wraz z logo i adresem

strony internetowej na 4 stronach

(w kolorze) w katalogu targowym, dostępnym

bezpłatnie dla studentów i absolwentów,

odwiedzających targi

Sponsora

całoroczna publikacja oferty i informacji o firmie

wraz z logo i linkiem do strony firmowej

w internetowej wersji katalogu targowego,

dostępnym na stronie Targów

Sponsora

ekspozycja logo wraz z linkiem do strony

firmowej na stronie internetowej Inżynierskich

Targów Pracy

Sponsora

możliwość udziału w Career Date lub przeprowadzenia

spotkania ze studentami podczas Targów (dowolna forma,

oddzielne pomieszczenie, sprzęt multimedialny)

catering podczas Targów

2 bezpłatne miejsca parkingowe

O SFERTA DLA PONSORA

WARTOŚĆ OFERTY

7 900 PLN + VAT

OFERTA DLA STAŁYCH
WYSTAWCÓW

7 500 PLN + VAT

CENA PROMOCYJNA
rzy zgłoszeniup do 31.07.

7 000 PLN + VAT

Oferta obejmuje zabudowę stoiska wraz z wyposażeniem:
lada, stolik, krzesła, fryz z nazwą i logo firmy, gniazdko
elektryczne oraz oświetlenie

O SFERTA DLA PONSORA

Termin zgłoszenia

do 16.09.2016

przy zgłoszeniu w okresie
i udziale

co najmniej 2-krotnie
lub 3 razy jako Uczestnik

Z opcji mogą także skorzystać firmy
założone przez absolwentów PK

01.08-02.09.
w poprzednich edycjach targów

w charakterze Sponsora
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WARTOŚĆ OFERTY

3 600 PLN + VAT

3 000 PLN + VAT
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236 cm

stoisko o powierzchni 6 m w sali głównej
2

zamieszczenie informacji o Wystawcy w newsletterze,

dotyczącym Inżynierskich Targów Pracy,

rozsyłanym do osób zarejestrowanych w bazie

danych Biura Karier

umieszczenie informacji o firmie wraz z logo i adresem

strony internetowej na 2 stronach

(czarno-białych) w katalogu targowym, dostępnym

bezpłatnie dla studentów i absolwentów,

odwiedzających targi

Wystawcy

całoroczna publikacja oferty i informacji o firmie

wraz z logo i linkiem do strony firmowej

w internetowej wersji katalogu targowego,

dostępnym na stronie Targów

Wystawcy

ekspozycja logo wraz z linkiem do strony

firmowej na stronie internetowej Inżynierskich

Targów Pracy

Wystawcy

możliwość udziały w strefie Career Date podczas Targów

(oddzielne pomieszczenie, decyduje kolejność zgłoszeń)

catering podczas Targów dla 6 osób

1 bezpłatne miejsce parkingowe

CZESTNIK LUSU P

O
4

ferta obejmuje zabudowę stoiska wraz z wyposażeniem:
lada, stolik, krzesła, fryz z nazwą LUB logo firmy, gniazdko
elektryczne oraz oświetlenie

U PCZESTNIK LUS

CENA PROMOCYJNA
rzy zgłoszeniup do 31.07.

Termin zgłoszenia

do 16.09.2016
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OFERTA DLA STAŁYCH
WYSTAWCÓW

3 300 PLN + VAT

przy zgłoszeniu w okresie
i udziale

co najmniej 2-krotnie
lub 3 razy jako Uczestnik

Z opcji mogą także skorzystać firmy
założone przez absolwentów PK

01.08-02.09.
w poprzednich edycjach targów

w charakterze Sponsora
publikacja informacji o wraz z linkiem do strony

firmowej we wszystkich kanałach informacyjnych

Biura Karier (strony internetowe, media społecznościowe)

Wystawcy

Sesja zostanie uruchomiona dla danego Pracodawcy

jeśli zostanie zebrana grupa zainteresowanych kandydatów.

W ramach 30 minut, mogą Państwo zaplanować dowolną liczbę

rozmów. Podczas swojej sesji istnieje możliwość przeprowadzenia

preselekcji, speed recruiting lub tradycyjnej prezentacji firmy

(po uzgodnieniu z Organizatorem).

Career Date
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WARTOŚĆ OFERTY

3 000 PLN + VAT

2 400 PLN + VAT
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236 cm

stoisko o powierzchni 4 m w sali głównej
2

zamieszczenie informacji o Wystawcy w newsletterze,

dotyczącym Inżynierskich Targów Pracy,

rozsyłanym do osób zarejestrowanych w bazie

danych Biura Karier

umieszczenie informacji o firmie wraz z logo i adresem

strony internetowej na 1 stronie

(czarno-białej) w katalogu targowym, dostępnym

bezpłatnie dla studentów i absolwentów,

odwiedzających targi

Wystawcy

całoroczna publikacja oferty i informacji o firmie

wraz z logo i linkiem do strony firmowej

w internetowej wersji katalogu targowego,

dostępnym na stronie Targów

Wystawcy

ekspozycja logo wraz z linkiem do strony

firmowej na stronie internetowej Inżynierskich

Targów Pracy

Wystawcy

catering podczas Targów dla 3 osób

1 bezpłatne miejsce parkingowe

U SCZESTNIK TANDARD

Oferta obejmuje zabudowę stoiska wraz z wyposażeniem:
lada, 3 krzesła, fryz z nazwą lub logo firmy,
gniazdko elektryczne oraz oświetlenie

U SCZESTNIK TANDARD

CENA PROMOCYJNA
rzy zgłoszeniup do 31.07.

Termin zgłoszenia

do 16.09.2016

możliwość udziału w strefie Career Date podczas Targów

(oddzielne pomieszczenie, decyduje kolejność zgłoszeń)
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OFERTA DLA STAŁYCH
WYSTAWCÓW

2 700 PLN + VAT

Sesja zostanie uruchomiona dla danego Pracodawcy

jeśli zostanie zebrana grupa zainteresowanych kandydatów.

W ramach 30 minut, mogą Państwo zaplanować dowolną liczbę

rozmów. Podczas swojej sesji istnieje możliwość przeprowadzenia

preselekcji, speed recruiting lub tradycyjnej prezentacji firmy

(po uzgodnieniu z Organizatorem).

Career Date

przy zgłoszeniu w okresie
i udziale

co najmniej 2-krotnie
lub 3 razy jako Uczestnik

Z opcji mogą także skorzystać firmy
założone przez absolwentów PK

01.08-02.09.
w poprzednich edycjach targów

w charakterze Sponsora

publikacja informacji o wraz z linkiem do strony

firmowej we wszystkich kanałach informacyjnych

Biura Karier (strony internetowe, media społecznościowe)

Wystawcy
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Istnieje możliwość umieszczenia w katalogu targowym strony o firmie (bez udziału w targach)

w cenie: 1000 PLN + VAT

Z T

F Z

głoszenia uczestnictwa w argach prosimy dokonywać do

przesyłając ormularz głoszeniowy na numer faks:

lub e-mail na adres:

J Peśli mają aństwo jakiekolwiek pytania, bądź też chcieliby zasięgnąć dokładniejszych informacji

organizacyjnych, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail, od poniedziałku do piątku,

w godz. 8.00-15.00

Politechniki Krakowskiej

D IODATKOWE NFORMACJE

e-mail: kariery@pk.edu.pl
www.kariery.pk.edu.pl

tel. +48 12 628 29 11
fax +48 12 628 26 97

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Biuro Karier

+48 12 628 26 97
targiBK@pk.edu.pl

16 września 2016 roku,

Wystawca ma możliwość umieszczenia w katalogu targowym dodatkowej strony o firmie

w  cenie: 300 PLN + VAT

O udziale w targach decyduje kolejność zgłoszeń !

D IODATKOWE NFORMACJE

Biuro Karier Politechniki Krakowskiej

KONTAKTKONTAKT

Biuro Karier ma prawo odmowy przyjęcia
zgłoszenia lub niezakwalifikowania
wystawcy do udziału w targach bez podania przyczyny

targiBK@pk.edu.pltel. +48 628 29 11

Koordynatorka Targów: Maja Ziętara - kierowniczka Biura Karier
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