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Jobs Spot Śląsk
3 marca 2016 r.

Jobs Spot Kraków
2 marca 2016 r.



Co?
Targi Jobs Spot Kraków i Jobs Spot Śląsk są wydarzeniami, które już na stałe wpisały się w kalendarz imprez 
akademickich na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Śląskim. Targi są chętnie odwiedzane przez 
studentów uniwersytetów, na których się odbywają, a także okolicznych uczelni. 

Jak?
Cechą wyróżniającą nasze targi jest ich lokalny charakter. Imprezy są organizowane w ścisłej współpracy z Sekcją 
Karier UJ oraz Biurem Karier UŚ. Targi objęte są również patronatem honorowym JM Rektorów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego. Bardziej kameralny charakter imprezy daje możliwość pogłębionego 
kontaktu pracodawcy z potencjalnym kandydatem, a także lepszego poznania się obu stron. 

Gdzie?

Targi Jobs Spot Kraków odbywają się w holu głównym Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Kampusie UJ, ul. Łojasiewicza 4. Tuż obok znajdują się wydziały: Matematyki 
i Informatyki; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Biologii i Nauk o Ziemi; Biochemii, Biofizyki i 
Biotechnologii. Dzięki bardzo dobrej komunikacji, na Kampus z łatwością docierają również studenci z innych 
wydziałów.

Targi Jobs Spot Śląsk odbywają się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu,  
ul. Grota-Roweckiego 5. W Sosnowcu znajdują się również Wydziały Informatyki i Nauk o Materiałach,  
a także Nauk o Ziemi. Studenci z wydziałów położonych w Chorzowie i Katowicach mogą wygodnie  
dotrzeć na Targi bezpłatnym autobusem targowym.  

Kiedy?
Targi Jobs Spot w Krakowie odbędą się 2 marca 2016 r., w godz. od 10.00 – 15.00 
Targi Jobs Spot na Śląsku odbędą się 3 marca 2016 r., w godz. od 10.00 – 15.00
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OFERTA DLA WYSTAWCÓW

Przygotowaliśmy dla Państwa cztery podstawowe pakiety, spośród których możecie Państwo wybrać wariant najbardziej optymalny  
dla firmy. Możliwe jest również przygotowanie oferty indywidualnej, dopasowanej do Państwa potrzeb. W tym celu prosimy o kontakt  
na adres: biuro@targikariery.com.

stoisko 
Basic

stoisko 
Medium

stoisko 
Premium

stoisko 
Lux

Wielkość stoiska 4 m² (2 m x 2 m) 6 m² (3m x 2m) 8 m² (4 m x 2 m) 10 m² (5 m x 2 m)

Wyposażenie stoiska • lada ekspozycyjna  
lub stół (do wyboru)

• 2 krzesła
• oświetlenie
• kosz na śmieci
• dostęp do prądu

• lada ekspozycyjna  
lub stół (do wyboru)

• 3 krzesła
• oświetlenie
• kosz na śmieci
• dostęp do prądu

• lada ekspozycyjna  
i stół

• 4 krzesła
• oświetlenie
• kosz na śmieci
• dostęp do prądu

• lada ekspozycyjna  
i stół

• 6 krzeseł
• oświetlenie
• kosz na śmieci
• dostęp do prądu

Lunch dla 2 osób dla 3 osób dla 4 osób dla 6 osób

Ciepłe i zimne napoje dostępne cały dzień dostępne cały dzień dostępne cały dzień dostępne cały dzień

Wizytówka na Mapie  Pracodawców 600 znaków + logo 600 znaków + logo 600 znaków + logo 600 znaków + logo

Informacja o Wystawcy na stronie 
internetowej imprezy

TAK TAK TAK TAK

Fryz (standaryzowana czcionka, 
dostępny przy standardowej 
zabudowie)

TAK TAK TAK TAK

opcja dodatkowo płatna: fryz zgodny z nadesłanym projektem graficznym – cena 200,00 zł netto

Własna konstrukcja: NIE możliwość ustawienia własnej konstrukcji wystawienniczej na wykupionej 
powierzchni, odpowiadającej powierzchni stoiska

KOSZT UDZIAŁU:

Kraków: 1980 PLN + 23% VAT 2680 PLN + 23% VAT 3980 PLN + 23% VAT 4680 PLN + 23% VAT

Sosnowiec: 1620 PLN + 23% VAT 2430 PLN + 23% VAT 3240 PLN + 23% VAT 3780 PLN + 23% VAT

DODATKOWE OPCJE:
Fryz zgodny z nadesłanym projektem graficznym  ..............................................200 PLN + 23%VAT 
Dodatkowy posiłek mięsny lub wegetariański  ......................................................35 PLN + 23%VAT 

OFERTY SPECJALNE: 

TERMIN 
ZGŁOSZENIA  
UCZESTNICTWA:  
10 lutego 2016 r.

10 % rabatu dla zgłoszeń wysłanych do 31 grudnia 2015 r. 

15% rabatu przy zamówieniu stoiska w dwóch miastach.

W przypadku firm, które nie chcą wynajmować stoiska, proponujemy wynajęcie 
stolika i dwóch krzeseł w cenie 500,00 zł netto (w tym lunch dla 1 osoby).

Uwaga! Rabaty się nie sumują!



Kampania bannerowa na stronie targowej 
Pracodawcy mogą rozpocząć swoją kampanię rekrutacyjną 
już na naszej stronie, gdzie studenci zaglądają po szczegóły 
targowe. Proponujemy miesięczną lub dwutygodniową 
reklamę na stronie Imprezy (box).

Miesiąc – 1000 PLN
Dwa tygodnie – 500 PLN 
 

Mailing reklamowy
Każdy pracodawca może zaprosić studentów na spotkanie na 
targach poprzez wysyłkę dedykowanego mailingu.

800 PLN
 

Kampania promocyjna na Facebooku
Możemy przeprowadzić dla pracodawcy kampanię promującą 
firmę i udział w targach Jobs Spot dla wybranych grup 
studentów z Małopolski i/lub Śląska.

800 PLN

Obsługa graficzna
Dla zainteresowanych pracodawców oferujemy pomoc 
graficzną przy przygotowaniu reklamy do Mapy Targowej  
czy na stronę internetową. 

250 PLN (2 godz. pracy grafika)

Prezentacja lub warsztat 
Przeprowadzenie warsztatu lub prezentacji 
w czasie targów Jobs Spot.

1000 PLN (30 minut)

Rozmowy rekrutacyjne / CV Point
Dodatkowa wydzielona i obrandowana przestrzeń, w której 
pracodawca może przeprowadzać próbne rozmowy 
kwalifikacyjne z kandydatami lub udzielać porad rekrutacyjnych. 

1000 PLN / cały dzień

Wynajem dodatkowej przestrzeni
Oferujemy możliwość wynajęcia dodatkowej przestrzeni

dla zainteresowanych firm, którą można wykorzystać do 
różnych celów (fotobudka, strefa spotkań itp).

do indywidualnej wyceny

Targowa strefa relaksu w barwach 
pracodawcy
Przygotowanie strefy relaksu obrandowanej barwami 
pracodawcy, gdzie studenci mogą odpocząć i porozmawiać  
ze sobą i/lub pracodawcą.

6000 PLN
 

Oznakowana trasa do stoiska pracodawcy
Przygotowanie oznakowania w barwach pracodawcy  
trasy dojścia studentów do stoiska firmy, które zwiększy  
widoczność firmy.

do indywidualnej wyceny

DODATKOWE USŁUGI I PROMOCJA



OFERTA DLA SPONSORA GŁÓWNEGO I SPONSORA 

Udział w targach Jobs Spot w charakterze SPONSORA GŁÓWNEGO lub SPONSORA  
daje jeszcze lepsze możliwości dotarcia ze swoją ofertą do studentów i absolwentów. 
SPONSOR GŁÓWNY lub SPONSOR jest widoczny na wszystkich materiałach promocyjnych Jobs Spot!
Zapraszamy do skorzystania z przygotowanej oferty.
 

Tytuł SPONSOR GŁÓWNY SPONSOR

Stoisko  standard Premium 8 m2  standard Premium 8 m2

Strona www imprezy • zamieszczenie logotypu oraz informacji  
o SPONSORZE GŁÓWNYM (2000 znaków),  
wraz z aktywnym linkiem do wskazanej strony  
w sekcji SPONSORZY na stronie Imprezy.

• zamieszczenie na stronie www reklamy  
Sponsora Głównego

• zamieszczenie logotypu oraz informacji  
o SPONSORZE (1000 znaków), wraz z aktywnym 
linkiem do wskazanej strony w sekcji SPONSORZY  
na stronie Imprezy

Lokalizacja stoiska: • stoisko w prestiżowej lokalizacji,  
uzgodnionej ze Sponsorem Głównym

• możliwość wyboru lokalizacji w następnej  
kolejności po Sponsorze Głównym 

Plakaty, ulotki: • logo na plakatach i ulotkach • logo na plakatach i ulotkach

Kampania outdoor • logo na nośnikach typu Infoscreen na terenie 
Kampusów – 3.000 wyświetleń (kampania 7 dniowa) 
lub

• kampania teaserowa: naklejki - drogowskazy  
na terenie uczelni

• logo na nośnikach typu Infoscreen na terenie 
Kampusów – 3.000 wyświetleń (kampania 7 dniowa)

Mapa Pracodawców: • reklama Sponsora Głównego  
(format A5) na okładce,

• logo Sponsora Głównego 

• logo Sponsora

Dodatkowa promocja: • informacja o Sponsorze Głównym  
w materiałach prasowych,

• informacja o Sponsorze Głównym w materiałach 
tekstowych, newsletterach i mailingach 
dystrybuowanych przez organizatora oraz Biura 
Karier do studentów i firm 

• mailing dedykowany do uczestników po targach 
(baza studentów do ustalenia)

• informacja o Sponsorze w materiałach prasowych,
• informacja o Sponsorze w materiałach tekstowych, 

newsletterach i mailingach dystrybuowanych przez 
organizatora oraz Biura Karier do studentów i firm 

Wartość pakietu: 7500 PLN + 23% VAT 5500 PLN + 23% VAT 

UWAGA! Termin zgłoszenia udziału w charakterze SPONSORA GŁÓWNEGO I SPONSORA w targach Jobs Spot: 31 stycznia 2016 r.

DODATKOWE OPCJE:
Fryz zgodny z nadesłanym projektem graficznym  .................................................................200 PLN 
Dodatkowy posiłek mięsny lub wegetariański  ......................................................................... 35 PLN 

UWAGA: wszystkie powyższe kwoty są kwotami netto, do których zostanie dodane 23% VAT. 





Organizatorzy 

Markline
Jesteśmy agencją kreatywną, specjalizującą się w tworzeniu 
oraz obsłudze kampanii rekrutacyjnych i komunikacyjnych. 
Naszymi klientami są czołowi pracodawcy na rynku.
Realizujemy również eventy dedykowane pracodawcom  
(w tym targi kariery) oraz kampanie komunikacyjne  
na uczelniach.
www.markline.pl

HRM Institute 
Jesteśmy firmą doradczą specjalizującą się  
w employer brandingu a także szeroko rozumianym 
zarządzaniem zasobami ludzkimi.  
Pomagamy markom pracodawców rozwijać się. 
Naszym klientom dostarczamy kompleksowe rozwiązania 
w zakresie budowania wizerunku pracodawcy - od diagnozy, 
poprzez opracowanie strategii i dobór narzędzi, aż do 
opracowania kampanii rekrutacyjnych i komunikacyjnych. 
Prowadzimy badania wewnętrzne i zewnętrzne,  
wydajemy publikacje i opracowania, a także organizujemy  
targi, konferencje, warsztaty i szkolenia. 
www.hrminstitute.pl
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  Employer 
 Branding  
w Polsce 

Employer branding na świecie dynamicznie 
się rozwija. Przedstawiciele najlepszych firm 
o globalnym zasięgu, poszukują coraz nowszych 
rozwiązań, mających na celu wzmocnienie 
i wyróżnienie marki pracodawcy. A jak employer 
branding zmienia się w Polsce? Czy polscy 
pracodawcy dotrzymują kroku światowym 
liderom? Wyniki badania pozwalają na wymianę 
doświadczeń i omówienie najnowszych trendów 
w kształtowaniu wizerunku pracodawców.  
www.employerbrandingsummit.pl/raport-eb/

Wybrane projekty

JOBS SPOT to spotkania targowe  
ze studentami, odbywające się na Uniwersytecie 
Jagiellońskim i Uniwersytecie Śląskim, 
umożliwiające pracodawcom przedstawienie  
ofert pracy, praktyk i staży, a także pozwalające  
na przeprowadzenie rozmów z kandydatami. 
To też dobra okazja do kształtowania 
atrakcyjnej marki pracodawcy wśród studentów 
i absolwentów, a także do poznania oczekiwań 
potencjalnych kandydatów.
www.jobsspot.pl

Employer Branding Excellence Awards
HRM Institute organizuje coroczny konkursu
najlepszych praktyk employer brandingowych
i wręcza wyróżnionym pracodawcom nagrody 
Employer Branding Excellence Awards w pięciu 
kategoriach: Doskonała Strategia Employer 
Branding, Doskonała Kampania Internetowa, 
Doskonała Kampania Rekrutacyjna Offline, 
Doskonała Wewnętrzna Kampania Wizerunkowa 
oraz Innowacja Employer Branding.
www.employerbrandingsummit.pl/ebeawards

Konferencja Employer Branding
Management Summit gromadzi specjalistów
i ekspertów employer branding z całej Polski,
którzy mają szansę podjęcia inspirujących
dyskusji i wymiany własnych doświadczeń.
Omawiane tematy dotyczą między innymi
wyzwań, sukcesów i porażek organizacji
działających w zmiennym otoczeniu
biznesowym, dla których kształtowanie strategii
marki pracodawcy jest kluczowym czynnikiem
budowania sukcesu, zyskowności i przewagi
konkurencyjnej firmy.
www.ebsummit.pl

Współpraca

Czy wiesz, że ponad 50% pracodawców w Polsce nie ma 
strategii employer brandingowej? Jednocześnie ponad 
85% pracodawców uważa, że główną korzyścią z posiadania 
długoterminowej strategii employer brandingowej jest 
łatwość przyciągania talentów! Chcesz być pracodawcą 
z wyboru i przyciągać najlepszych kandydatów?  
Podejmij z nami współpracę, a my pomożemy  
Twojej marce pracodawcy rozwinąć się.

A może uważasz, że Twoja firma jest najlepszym 
pracodawcą dla wybranej grupy kandydatów?  
Tylko, czy oni o tym wiedzą?  
Przygotujemy dla Twojej firmy profesjonalną kampanię 
rekrutacyjną i komunikacyjną, dzięki której potencjalni 
kandydaci zobaczą w Tobie pracodawcę marzeń.

Zapraszamy do współpracy!



Kontakt 

biuro@hrminstitute.pl
biuro@markline.pl
+48 500 041 562
+48 501 402 317

Wystawcy | Współpraca
Anna Macnar
CEO | HRM Institute
e-mail: anna.macnar@hrminstitute.pl 
tel.: +48 500 041 562

Wystawcy | Media | Promocja
Julia Bojanowska
PR & Marketing Manager
e-mail: julia.bojanowska@hrminstitute.pl 
tel.: +48 535 140 135

Grafika | Kampanie reklamowe i wizerunkowe
Maciej Macnar 
Art Director | Markline
e-mail: maciej@markline.pl 
tel.: +48 501 402 317
www.markline.pl

www.jobsspot.pl


