Branżowe

Targi Pracodawców
Przemysł

Logistyka

Transport

Produkcja

4 kwietnia 2019 Hotel Novotel w Szczecinie

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców oraz
spełniając oczekiwania dynamicznie zmieniającego się
rynku pracy Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
zaprasza na Branżowe Targi Pracodawców skierowane
do specjalistów z sektorów przemysłu, logistyki,
transportu i produkcji.
Naszym celem jest pomoc zachodniopomorskim
pracodawcom w zaprezentowaniu swojego potencjału
i budowaniu renomy na rynku oraz wspieranie dobrych,
odpowiedzialnych pracodawców w znalezieniu najbardziej
utalentowanych pracowników.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą!

Branżowe Targi Pracodawców
Branżowe Targi Pracodawców umożliwiają przedsiębiorcom
dokładne dotarcie do specjalistów i osób poszukujących
pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego w danej
branży. Pracodawca ma szansę zaprezentować się nie tylko
z ofertami pracy, ale również z komunikatem o jakości miejsca
pracy i renomie firmy.
Dzięki wielu partnerom medialnym, uczelnianym oraz
instytucjonalnym Targom towarzyszyć będzie szeroka
promocja w mediach, jak również w środowisku akademickim
i biznesowym Pomorza Zachodniego.

Katalog Dobrych Pracodawców
Katalog Dobrych Pracodawców to wydawnictwo, które
od pierwszej edycji towarzyszy Targom Pracodawców
i cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród osób
poszukujących pracy.
W katalogu Pracodawcy będą mogli zamieścić oferty pracy
lub prezentację firmy z odpowiednim podkreśleniem
unikatowej wartości danego przedsiębiorstwa.

Anna Kornacka

Prezeska Zarządu Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego

Katalog, wraz z informacjami o wystawcach, będzie dostępny
w wersji elektronicznej na stronie targipracodawcow.pl oraz
w wersji papierowej w nakładzie 10 tys. sztuk.

Pakiety uczestnictwa
w Branżowych Targach Pracodawców
Dogodne miejsce i dobry termin
Branżowe Targi Pracodawców odbędą się w Hotelu Novotel
położonym w samym centrum Szczecina. Ta lokalizacja
umożliwi łatwy dojazd odwiedzającym, będzie również bardzo
komfortowa do spotkań z przyszłymi pracownikami.
Targi organizowane są 4 kwietnia 2019 roku w godz. 10–17
(część targowa, networkingowa oraz edukacyjna).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców
przygotowaliśmy zróżnicowane poziomy uczestniczenia
w Targach. Wierzymy, że każda firma znajdzie pakiet
w pełni odpowiadający jej potrzebom w zakresie rekrutacji
i budowania wizerunku.
Jeżeli nie znajdą Państwo odpowiedniej dla siebie oferty
prosimy o kontakt – zachęcamy do rozmowy. Naszym
priorytetem jest pomoc pracodawcom regionu
w realizacji celów.

Pakiet Złoty

• stanowisko 2m x 2m , wyposażenie, wyeksponowanie
informacji o aktualnych miejscach pracy,
• obsługa techniczna,
• catering (ciepły posiłek, stały serwis kawowy dla dwóch osób),
• własna cała strona w Katalogu Dobrych Pracodawców (wersja
papierowa) oraz informacja o wolnych etatach dostępna online,
• logo Pracodawcy na stronie internetowej Targów,
• możliwość dołączenia materiałów promocyjnych do pakietów
Targowych.

Świadczenia Pakietu Srebrnego oraz:
• dodatkowa widoczność na stronie internetowej Targów,
• możliwość kolportażu materiałów promocyjnych podczas
Targów (ulotki, foldery),
• możliwość ekspozycji jednego dodatkowego nośnika typu
roll-up, w uzgodnionej przestrzeni poza stoiskiem,
• logo Pracodawcy na wszystkich nośnikach informacyjnopromocyjnych, tj. na plakatach, ulotkach i innych nośnikach
w przestrzeni miejskiej,
• możliwość korzystania z pokoju spotkań,
• możliwość przeprowadzenia szkoleń w Strefie Wiedzy,
• pierwszeństwo wyboru miejsca stoiska (wg kolejności
rezerwacji).

Cena pakietu brutto – 3000 zł
Dla członków Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego – 2400 zł

Cena pakietu brutto – 5000 zł
Dla członków Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego – 4000 zł

Pakiet Srebrny

Pakiet Sponsorski
Świadczenia Pakietu Złotego oraz:
• wyróżnione logo Pracodawcy na wszystkich nośnikach
promocyjnych,
• okładka w papierowej wersji Katalogu Dobrych Pracodawców,
• stoisko w samodzielnym pokoju,
• obecność w mediach (w kontekście udziału w Branżowych
Targach Pracodawców),
• dwa miejsca parkingowe,
• możliwość indywidualnych ustaleń,
• możliwość udziału w spotkaniach rekrutacyjnych w szkołach
i na uczelniach,
• logo Pracodawcy w filmie podsumowującym Targi.
Cena pakietu brutto – 20 000 zł
Dla członków Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego – 16 000 zł

Zapraszamy do kontaktu!
Agnieszka Trencinger
e-mail: a.trencinger@pracodawcy.biz
telefon 91 444 47 88

