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Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w jedenastej edycji
Akademickich Targów Pracy. XI Akademickie Targi Pracy dają Państwu możliwość
zaprezentowania oferty rekrutacyjnej aktywnym młodym ludziom. Będzie
to doskonała okazja na poznanie oczekiwań i postaw studentów oraz absolwentów
z regionu.
Zależy nam na budowaniu długotrwałej relacji z poszczególnymi firmami,
co przyczynia się do sprawniejszego przepływu studentów od nas do Państwa
jednostek. Jesteśmy dumni z tego, że wielu Pracodawców uczestniczy w kolejnych
edycjach targów. Dlatego w podziękowaniu za dotychczasową współpracę dla
uczestników zeszłorocznej edycji wydarzenia oraz Podmiotów realizujących
szkolenia i warsztaty w ramach inicjatywy „Baza Rozwojowa Politechniki Opolskiej
(BazaR)” w 2018 r. oferujemy rabat.
Liczymy, że przesłana oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem, a udział
w XI Akademickich Targach Pracy pozwoli zbudować profesjonalny i sprawny
zespół pracowników.

Do zobaczenia 20 marca 2019 r.

Akademickie Biuro Karier
Politechniki Opolskiej



gwarantowana wysoka frekwencja (zwolnienie uczestników
targów z zajęć dydaktycznych),



lokalizacja w centrum Opola z dogodnym dojazdem
(w pobliżu 3 wydziałów i 3 akademików),



salki spotkań, umożliwiające przeprowadzenie speed recruitment
i kameralnej rozmowy z kandydatami,



wystawcy reprezentujący branże zgodne z kierunkami
kształcenia na uczelni,



przygotowanie studentów do uczestnictwa w targach.
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GRUPA DOCELOWA:
Studenci i absolwenci oraz doktoranci Politechniki Opolskiej i innych
opolskich uczelni. Informację o prowadzonych przez uczelnię kierunkach
znaleźć można tutaj .
W godzinach trwania targów władze uczelni zwalniają z zajęć
wszystkie osoby zainteresowane kontaktem z Państwa przedstawicielami.

Proponujemy różne pakiety uczestnictwa, dając Państwu
możliwość wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania. W ramach
wybranej opcji otrzymują Państwo bogaty pakiet zapewniający
pełną promocję i obsługę w czasie imprezy jak i po targach.
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ZAMÓWIENIA NIESTANDARDOWE WYMAGAJĄ
INDYWIDUALNYCH USTALEŃ Z ORGANIZATOREM.
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UCZESTNICTWO W TARGACH WYMAGA UISZCZENIA OPŁATY
ORAZ AKCEPTACJI REGULAMINU UCZESTNICTWA.

Korzyści dla Wystawców
stoisko targowe STANDARD o wym.
ok. 1,5 m na 2 m (1 stolik, 2 krzesła)
stoisko targowe PREMIUM o wym.
ok. 3 m na 2 m (2 stoliki, 4 krzesła)
pierwszeństwo w wyborze stoiska
całodniowe wsparcie ambasadora
oznaczenie partnerstwa we wszystkich materiałach
promocyjnych
możliwość organizacji Strefy Relaksu dla
studentów w ramach dodatkowej przestrzeni
targowej
dostęp do bezprzewodowego Internetu
możliwość podłączenia laptopa (gniazdko
elektryczne 230 V)
bezpłatny parking
możliwość własnej aranżacji stoiska
dostęp do salek spotkań
poczęstunek kawowy
obiad
zamieszczenie logotypu Pracodawcy wraz
z przekierowaniem do materiału o firmie (1/2 strony
A4) na stronie ABK
zamieszczenie logotypu Pracodawcy wraz
z przekierowaniem do materiału o firmie (1 strona
A4) na stronie ABK
oznaczenie Pracodawcy w mapie targowej
zamieszczenie postu dot. Pracodawcy
na stronie wydarzenia na Facebooku
promocja firmy w potargowym materiale filmowym
zamieszczonym na uczelnianym kanale Youtube
wywiad z przedstawicielem w potargowym
materiale filmowym zamieszczonym
na uczelnianym kanale Youtube
zamieszczenie logotypu Pracodawcy
na monitorze ekranowym podczas targów
możliwość przeprowadzenia wykładu
/warsztatu/szkolenia dla studentów w ramach
inicjatyw realizowanych przez ABK

Pakiet
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(300 zł netto)
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* Dla Wystawców X Akademickich Targów Pracy oraz Podmiotów realizujących szkolenia i warsztaty w ramach inicjatywy „Baza
Rozwojowa Politechniki Opolskiej” w 2018 r. rabat 100 zł netto na pakiet złoty. Rabaty nie sumują się.
** Organizator zastrzega, że realizacja działań wymienionych w Tabeli nr 1 wymaga przesłania przez Pracodawcę wskazanych
materiałów w określonym przez Organizatora terminie.
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TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:
 20.03.2019 r., godz. 10:00 - 14:00
(stoiska mogą być organizowane
od godz. 8:00)
 Opole, ul. Mikołajczyka 16,
pawilon wystawienniczo konferencyjny „Łącznik”,
zlokalizowany w I kampusie
Politechniki Opolskiej,
w sąsiedztwie domów studenta.
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Liczymy na Państwa zainteresowanie oraz aktywny
udział. W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie do dnia
01.02.2019 r. formularza zgłoszeniowego znajdującego się
poniżej:
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Potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału w targach otrzymają Państwo do dnia 05.02.2019 r.
Opłaty targowe należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2019 r.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem: abk@po.opole.pl;
tel. 77/441 81 70.

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:
AKADEMICKIE BIURO KARIER
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
UL. PRÓSZKOWSKA 76, BUD. 7, POK. 7
TEL. 77 449 81 70
E-MAIL: ABK@PO.OPOLE.PL

