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KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW

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

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

• Pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników
• Promocja marki firmy jako atrakcyjnego Pracodawcy
• Możliwość udziału w strefie Career Date
• Możliwość udziału w Strefie Doradztwa
• Pełne wsparcie techniczne, organizacyjne i promocyjne 

podczas targów

TERMIN TARGÓW
23.10.2018

MIEJSCE WYDARZENIA
HALA SPORTOWA PK

UL. KAMIENNA 17

INFORMACJE
TARGI.PK.EDU.PL
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INŻYNIERSKIE TARGI PRACY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

OFERTA DLA SPONSORA
• stoisko o powierzchni 8 m² w preferencyjnym, 

centralnym miejscu sali głównej
• reklama oferty SPONSORA na 4 stronach 

(w kolorze) w katalogu targowym, 
• możliwość udziału w Career Date

(oddzielne pomieszczenie, sprzęt multimedialny, 
preferencyjny czas)

• catering podczas Targów (bez limitu osób)
• 2 bezpłatne miejsca parkingowe 
• tytuł Sponsora Inżynierskich Targów Pracy 2018
• ekspozycja logo Sponsora na wszystkich 

materiałach promocyjnych (plakaty, katalogi) 
• ekspozycja logo Sponsora na banerze, 

informowanie o firmie jako o Sponsorze 
we wszelkich materiałach prasowych i reklamach

• możliwość 5-minutowego wystąpienia podczas 
oficjalnego otwarcia targów

7000,00+VAT
cena przy zgłoszeniu do 31.07.2018

7500,00+VAT
cena dla stałych wystawców*, 
którzy zgłoszą się w terminie 

01.08.-03.09.2018

7900,00+VAT
cena regularna

* wystawcy, którzy co najmniej 3 razy brali udział 

w Inżynierskich Targach Pracy PK. Z opcji mogą 

skorzystać także pracodawcy zrzeszeni 

w Radach Pracodawców na PK



INŻYNIERSKIE TARGI PRACY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

OFERTA DLA UCZESTNIKA PLUS
• stoisko o powierzchni 6 m²  w sali głównej

• reklama oferty WYSTAWCY na 2 stronach 
(czarno-białe) w katalogu targowym

• możliwość udziału w Career Date
(oddzielne pomieszczenie, sprzęt multimedialny, 
preferencyjny czas)

• catering podczas Targów (dla 5 osób)

• 1 bezpłatne miejsce parkingowe 3100,00+VAT
cena przy zgłoszeniu do 31.07.2018

3400,00+VAT
cena dla stałych wystawców*, 
którzy zgłoszą się w terminie 

01.08.-03.09.2018

3700,00+VAT
cena regularna

* wystawcy, którzy co najmniej 3 razy brali udział 

w Inżynierskich Targach Pracy PK. Z opcji mogą 

skorzystać także pracodawcy zrzeszeni 

w Radach Pracodawców na PK



INŻYNIERSKIE TARGI PRACY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

OFERTA DLA UCZESTNIKA STANDARD
• stoisko o powierzchni 4 m² w sali głównej

• reklama oferty WYSTAWCY na 1 stronie 
(czarno-biała) w katalogu targowym 

• możliwość udziału w Career Date
(oddzielne pomieszczenie, sprzęt multimedialny)

• catering podczas Targów (dla 3 osób)

• 1 bezpłatne miejsce parkingowe 2500,00+VAT
cena przy zgłoszeniu do 31.07.2018

2800,00+VAT
cena dla stałych wystawców*, 
którzy zgłoszą się w terminie 

01.08.-03.09.2018

3100,00+VAT
cena regularna

* wystawcy, którzy co najmniej 3 razy brali udział 

w Inżynierskich Targach Pracy PK. Z opcji mogą 

skorzystać także pracodawcy zrzeszeni 

w Radach Pracodawców na PK



KOSZT UDZIAŁU W WYDARZENIU

SPONSOR

7000,00+VAT
(cena przy zgłoszeniu               

do 31.07.2018)

7500,00+VAT
(cena dla stałych wystawców*, 
którzy zgłoszą się w terminie 

01.08.-03.09.2018)

7900,00+VAT
(cena regularna)

UCZESTNIK PLUS

3100,00+VAT
(cena przy zgłoszeniu               

do 31.07.2018)

3400,00+VAT
(cena dla stałych wystawców*, 
którzy zgłoszą się w terminie 

01.08.-03.09.2018)

3700,00+VAT
(cena regularna)

UCZESTNIK STANDARD

2500,00+VAT
(cena przy zgłoszeniu             

do 31.07.2018)

2800,00+VAT
(cena dla stałych wystawców*, 
którzy zgłoszą się w terminie 

01.08.-03.09.2018)

3100,00+VAT
(cena regularna)

INŻYNIERSKIE TARGI PRACY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Zapraszamy do udziały w targach w ramach jednej z trzech opcji:

* wystawcy, którzy co najmniej 3 razy brali udział                     

w Inżynierskich Targach Pracy PK. Z opcji mogą skorzystać 

także pracodawcy zrzeszeni w Radach Pracodawców na PK
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CAREER DATE
• 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.

• Sesja Career Date zostanie uruchomiona              
dla danego Pracodawcy, jeśli zostanie zebrana 
grupa zainteresowanych kandydatów.

• W ramach 30 minut, Pracodawca może zaplanować 
dowolną liczbę rozmów. Podczas swojej sesji 
istnieje możliwość przeprowadzenia preselekcji, 
speed recruiting, testów (po uzgodnieniu 
z Organizatorem).

Zainteresowanie udziałem 
w CAREER DATE
proszę zgłaszać 

po oficjalnym potwierdzeniu  
udziału firmy w wydarzeniu



INŻYNIERSKIE TARGI PRACY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

STREFA DORADZTWA

• Zapraszamy do aktywnego wsparcia studentów 
i młodych absolwentów w procesie poszukiwania 
pracy. 

• Cenne wskazówki dotyczące budowania portfolio 
studentów czy też zakładania własnej działalności 
gospodarczej z pewnością pomogą młodym 
ludziom w projektowaniu własnej ścieżki kariery.

Zainteresowanie udziałem 
w STREFIE DORADZTWA

proszę zgłaszać 
po oficjalnym potwierdzeniu  
udziału firmy w wydarzeniu



TERMIN NADSYŁANIA 
ZGŁOSZEŃ: 17.09.2018

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

KONTAKT:
TARGIBK@PK.EDU.PL
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