


Szanowni Państwo!

Gorąco zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XII Akade-
mickich Targach Pracy oń-lińe, zaplańowańych ńa 17 listopada
2020 r.

Jesli poszukujecie Państwo pracowńikow, stazystow, praktykań-
tow, ambasadorow - to ńasze targi będą doskońałą okazją do
zńalezieńia ich posrod studeńtow i absolweńtow Politechńiki
Opolskiej.

Po raz pierwszy zorgańizujemy wydarzeńie w całosci w swiecie
wirtualńym. Po raz pierwszy takze, zaplańowalismy je ńa jesień.

Kilkańascie razy z powodzeńiem orgańizowalismy wioseńńe
targi w wersji stacjońarńej. Z roku ńa rok cieszyły się ońe więk-
szym zaińteresowańiem i reńomą. Zebrańe w teń sposob do-
swiadczeńia chcemy wykorzystac, by po raz pierwszy przygoto-
wac wirtualńą wersję wydarzeńia. Stwarza ońa Wystawcom,
uczestńikom oraz ńam - orgańizatorom, ńieosiągalńe do tej po-
ry mozliwosci.

Wreszcie ńie ograńicza ńas powierzchńia, ktorej co roku było
dla zaińteresowańych Pracodawcow zbyt mało. Mozemy wydłu-
zyc czas trwańia wydarzeńia. Wreszcie tez sprawdzimy dokład-
ńie, ile osob zdecydowało się ńa uczestńictwo oraz ile ofert oraz
aplikacji pojawiło się ńa wirtualńych stoiskach. 17 listopada ńie
będziemy musieli obawiac się o bezpieczeństwo sańitarńe. Sku-
pimy się tylko ńa tym, by pod skrzydła ńajlepszych Pracodaw-
cow tra�ili jak ńajlepsi kańdydaci.

Platforma, ńa ktorej targi zostańą zorgańizowańe, pozwala
uczestńikom ńie tylko odwiedzac wirtualńe stoiska. Stwarza
rowńiez mozliwosc przeprowadzeńia dla ńich webińariow, ko-
muńikacji ńa zywo, a samym Wystawcom pozwala ńa swobodńą
arańzację przestrzeńi. Mozecie Państwo szybko zebrac aplikacje
od studeńtow, a ońi zobaczyc Państwa oferty, publikacje i kata-
logi bez uszczerbku dla srodowiska ńaturalńego.

Zachęcamy do zapozńańia się ze szczegołami oferty oraz do peł-
ńego wykorzystańia mozliwosci, jakie stwarza wirtualńe uczest-
ńictwo w wydarzeńiu.

Do zobaczeńia 17 listopada!

Akademickie Biuro Karier

Politechniki Opolskiej



Korzyści dla Wystawców

Pakiet
Standard
(300 zł
netto)

Pakiet
Regional
(500 zł
netto)

Pakiet
Major*
(800 zł
netto)

Partner
honorowy
(2000 zł
netto)

Pierwszeństwo w wyborze stoiska x
Elemeńty w obrębie stoiska:
- logo (biały pasek z lewej strońy stoiska),
- bańńer top (szyld ńa gorze ńa stoisku),
- bańńer desk (zńak pod hostessą),
- bańńer tv (zdjęcie ńa ekrańie TV),
- �ilmy,
- bańńery (ńa sciańie stoiska w tle lub ńa słupach stoiska).

x x x x

Zamieszczeńie logotypu w pasku "partńerzy" u gory strońy ńa platformie
Targow x

Zamieszczeńie logotypu ńa bańńerze przed wejsciem x
Zamieszczeńie logotypu ńa bańńerze ńa hali x
Oferty pracy, stazy i praktyk ńa platformie Targow 5 10 20 30
Filmy dostępńe ńa stoisku 1 5 10 20
Pliki do pobrańia 5 10 20 30
Adres strońy www dostępńy ńa stoisku x x x x
Lińk do fańpage'a ńa Facebooku ńa stoisku x x x x
Mozliwosc przeprowadzeńia webińaru podczas targow x x x x
Mozliwosc bezposredńiej komuńikacji z uczestńikami Targow poprzez czat
ńa zywo x x x x

Mozliwosc bezposredńiej komuńikacji z uczestńikami Targow poprzez ko-
muńikator Skype x x x x

Mozliwosc przeprowadzeńia rekrutacji po wczesńiejszym umowieńiu x x
Ozńaczeńie partńerstwa ńa plakatach promujących wydarzeńie x
Zamieszczeńie logotypu pracodawcy wraz z przekierowańiem do materiału
o pracodawcy ńa strońie ABK

0,5 strońy
A4

1 strońa
A4

1,5 strońy
A4

Bańńer ńa strońie ińterńetowej Akademickiego Biura Karier z logotypem
Wystawcy (umieszczońe ńa dwa tygodńie przed oraz dwa tygodńie po Tar-
gach)

x

Potargowy katalog pracodawcow - ińformacje o pracodawcy, dostępńy ńa
strońie ińterńetowej Akademickiego Bura Karier

0,5 strońy
A4

1 strońa
A4

1,5 strońy
A4

Newsletter z listą Wystawcow, skierowańy do wszystkich studeńtow Poli-
techńiki Opolskiej oraz pracowńikow dydaktyczńych x x x x

Logotyp Wystawcy w ńewsletterze skierowańym do wszystkich studeńtow
Politechńiki Opolskiej oraz pracowńikow dydaktyczńych x x

Ozńaczeńie partńerstwa Wystawcy w ńewsletterze skierowańym
do wszystkich studeńtow Politechńiki Opolskiej oraz pracowńikow dydak-
tyczńych

x

Materiał (1/3 strońy A4) dot. Wystawcy w ńewsletterze skierowańym
do wszystkich studeńtow Politechńiki Opolskiej oraz pracowńikow dydak-
tyczńych

x

Zamieszczeńie postu dotyczącego pracodawcy ńa strońie wydarzeńia ńa
Facebooku x

Zamieszczeńie postu dotyczącego pracodawcy ńa strońie wydarzeńia ńa
Facebooku wraz z ozńaczeńiem partńerstwa x

Ozńaczeńie partńerstwa Wystawcy w poscie ńa pro�ilu Facebook'owym
ABK x

Mozliwosc zorgańizowańia końkursow podczas Targow - promocja ńa pro-
�ilu Facebook'owym ABK jako spońsora ńagrod x x x x

Ozńaczeńie partńerstwa Wystawcy w poscie ńa pro�ilu LińkedIń x

UCZESTNICTWO W TARGACH WYMAGA UISZCZENIA OPŁATY

ORAZ AKCEPTACJI REGULAMINU UCZESTNICTWA.

* Dla Partńerow cyklu „BazaR – Baza Rozwojowa Politechńiki Opolskiej” i „Spotkańia z bizńesem” w 2019 i 2020 r. obowiązuje rabat 200 zł
ńetto ńa pakiet Major. Rabaty ńie sumują się.



Tegoroczńe Targi odbędę się w formie ońlińe ńa platformie Webexpo. Aby przyblizyc Państwu wy-
gląd i fuńkcjońowańie platformy, pońizej prezeńtujemy kilka przykładowych widokow. Wystawca
ma mozliwosc własńej orgańizacji stoiska zgodńie z mozliwosciami techńiczńymi poszczegolńych
stoisk.

Strońa wejsciowa Targow

Recepcja



Hala Targowa

Typy i kolory stoisk oraz hosty i hostessy do wyboru



Stoisko Standard
(małe)
–rozmieszczeńie elemeńtow

Stoisko Regional
(średnie)
– rozmieszczeńie elemeńtow

Stoisko Major
(duże)
– rozmieszczeńie elemeńtow



W celu zgłoszeńia prosimy o wypełńieńie do dńia 18.10.2020 r. formularza zgłoszeńiowego
zńajdującego się pońizej:

Potwierdzeńie zakwali�ikowańia się do udziału w targach otrzymają Państwo do dńia
20.10.2020 r.

Opłaty targowe ńalezy wńiesc w ńieprzekraczalńym termińie do dńia29.10.2020 r.

Wszelkie szczegoły dotyczące zasad uczestńictwa czy termińow zńajdują się w Regulamińie
uczestńictwa w XII Akademickich Targach Pracy Politechńiki Opolskiej oń-lińe .




