
Zaproszenie

Do współpracy przy największych targach pracy, 
praktyk i staży, organizowanych przez 
studentów dla studentów i absolwentów –
Dni Kariery® 2020.



Platforma Ambasadorzy

Czym są Dni Kariery®?

Targi

Dni Kariery® to targi pracy, praktyk i
staży, łączące świat akademicki ze
światem biznesu, tworzone przez
studentów dla studentów i
absolwentów.

Dni Kariery® tworzą platformę, która
spaja świat biznesu ze światem
studentów. Dzięki temu nasze targi są
możliwością poznania potrzeb
młodych ludzi oraz ich weryfikacji przez
pracodawców.

74% studentów obawia się pierwszej
pracy. Chcemy to zmienid! Dlatego
Dni Kariery® są ambasadorem Celu
Zrównoważonego Rozwoju numer 8 –
Godna praca i wzrost gospodarczy.
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Jako Dni Kariery® wspieramy 
Cele Zrównoważonego Rozwoju

Zrównoważony wzrost gospodarczy wymaga od społeczeństw
kształtowania warunków umożliwiających ludziom podejmowanie
pracy wysokiej jakości, która napędza gospodarkę bez uszczerbku
dla środowiska. Należy stworzyd nowe możliwości pracy oraz
zapewnid godziwe warunki jej wykonywania dla całej ludności
wwieku produkcyjnym.

ONZ
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Dlaczego warto wziąd udział w  Dniach Kariery?

STUDENCI OPIEKA
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Nasze targi są organizowane
przez studentów dla studentów
i absolwentów. Jesteśmy
obecni na największych
uczelniach w Polsce, dzięki
czemu mamy bezpośredni
dostęp do naszych
rówieśników.

DOŚWIADCZENIE

Jako AIESEC Polska
organizujemy targi od 1992
roku, dzięki czemu
posiadamy odpowiednie
doświadczenie oraz wiedzę
w zakresie tego typu
wydarzeń.

Do każdego podchodzimy
indywidualnie, jesteśmy
elastyczni i staramy się
dopasowad do wszystkich.
Poza opieką przed targami, o
firmę troszczy się dedykowany
opiekun w trakcie dnia
targowego.
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Jak wyglądała poprzednia edycja?

+38 000
Łącznie zaangażowanych 
osób

+40
Uczelni, na których 
studiują nasi uczestnicy

+600 000
Zasięgu wydarzeń 
Facebook

+15 000
Informatorów 
targowych

5Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem, można go znaleźd tutaj.

https://drive.google.com/file/d/197-fjYN4VJocCg1YGifAM-Xg5YrLW6AG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197-fjYN4VJocCg1YGifAM-Xg5YrLW6AG/view?usp=sharing


POZNAŃ
3 MARCA 2020

Międzynarodowe Targi 
Poznańskie Pawilon nr 3

KRAKÓW
5 MARCA 2020

Hala Sportowa Politechniki 
Krakowskiej

WROCŁAW
10 MARCA 2020
Centrum Kongresowe Hali 
Stulecia

GDAŃSK
12 MARCA 2020
Wydział Ekonomiczny 
Uniwersytetu Gdańskiego

LUBLIN
17 MARCA 2020
Lubelskie Centrum 
Kongresowe

ŁÓDŹ
24 MARCA 2020
Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego
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Dni Kariery® odbędą się w 
następujących lokalizacjach:

Katowice
31 MARCA 2020
Uniwersytet Ekonomiczny

Warszawa
1 KWIETNIA 2020
Szkoła Główna Handlowa

WARSZAWA
2 KWIETNIA 2020
Wydział Zarządzania UW



Pakiety dostępne w Dniach Kariery
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STANDARD PARTNER

Naszym wystawcom oferujemy dedykowane
stoisko 4, 6 lub 8 m2, dzięki któremu chcemy
stworzyd dla wszystkich przestrzeń nie tylko na
zaprezentowanie firmy, ale też na rozmowę z
potencjalnymi kandydatami. Na każdą firmę
patrzymy indywidualnie, chcemy poznad Państwa
potrzeby, aby każdy wystawca mógł spełnid swoje
oczekiwania względem targów.

Dla firm posiadających duże potrzeby
rekrutacyjne lub chcących wzmocnid w znacznym
stopniu wizerunek firmy przygotowaliśmy pakiety
partnerskie. Wyróżniamy 3 rodzaje partnerów:
Strategiczny, Główny oraz Wspierający. Każdy z
tych pakietów zawierają liczne aktywności, dzięki
którym nasi partnerzy mogą dodatkowo
przyciągnąd nowe osoby na swoje stoisko.
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• stoisko 14m2,
• pierwszeństwo wyboru lokalizacji stoiska,
• dwie strony reklamowe w broszurze targowej,
• miejsce na karcie partnerów,
• logotyp firmy na materiałach promocyjnych
• wyróżnienie na mapce targowej,
• wyłącznośd na tytuł,
• mailing do uczestników Dni Kariery®,
• stoisko na Strefie Doradztwa Zawodowego,
• przeprowadzanie szkolenia podczas dnia targowego,
• organizacja Dnia Firmy na Uniwersytecie,
• przeprowadzenie konkursu,
• informacja o objęciu partnerstwa na naszych kanałach 

social media,
• sampling materiałów promocyjnych.

Partner
STRATEGICZNY
edycji
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• stoisko 10m2,
• lokalizacja stoiska zaraz po partnerze strategicznym,
• jedna strona reklamowa w broszurze targowej,
• miejsce na karcie partnerów,
• logotyp firmy na materiałach promocyjnych
• wyróżnienie na mapce targowej,
• stoisko na Strefie Doradztwa Zawodowego,
• przeprowadzanie szkolenia podczas dnia targowego,
• informacja o objęciu partnerstwa na naszych kanałach 

social media.

Partner
GŁÓWNY
edycji
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• stoisko 8m2,
• wybór lokalizacji stoiska w trzeciej kolejności,
• ½ strony reklamowej w broszurze targowej,
• miejsce na karcie partnerów,
• logotyp firmy na materiałach promocyjnych
• wyróżnienie na mapce targowej,
• informacja o objęciu partnerstwa na naszych kanałach 

social media.

Partner
WSPIERAJĄCY
edycji



Główny

▸ Poznań – 9 000
▸ Kraków – 14 000
▸ Wrocław – 12 000
▸ Łódź – 9 000
▸ Lublin – 6 000
▸ Gdańsk – 9 000
▸ Toruń – 9 000
▸ Katowice – 9 000 
▸ Warszawa – 11 000 
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Cennik partnerstw

Wspierający

▸ Poznań – 7 000
▸ Kraków – 11 000
▸ Wrocław – 8 000
▸ Łódź – 6 000
▸ Lublin – 4 500
▸ Gdańsk – 6 000
▸ Toruń – 6 000
▸ Katowice – 6 000 
▸ Warszawa – 8 500 

Strategiczny

▸ Poznań – 12 000
▸ Kraków – 18 000
▸ Wrocław – 16 000
▸ Łódź – 14 000
▸ Lublin – 9 000
▸ Gdańsk – 12 000
▸ Toruń – 14 000
▸ Katowice – 12 000 
▸ Warszawa – 15 000 

*Ceny netto, PLN

Przy zakupie więcej niż jednego partnerstwa dostępne rabaty



Stoiska STANDARD
4 m2 6 m2 8 m2

Wyposażenie
wykładzina, lada, 

1x krzesło, 1x stolik, 
fryz z nazwą firmy

wykładzina, lada, 
2x krzesło, 1x stolik, 
fryz z nazwą firmy

wykładzina, lada, 
3x krzesło, 1x stolik, 
fryz z logiem firmy

Opiekun firmy + + +

Liczba obiadów 2 3 4

Ogłoszenia na 
stronie dnikariery.pl 4 6 8

Ogłoszenia na 
Job Wall do 2 do 3 do 4

Obecnośd w 
broszurze targowej + + +
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Stoiska STANDARD cena za m2
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Poznań Kraków Wrocław Łódź Lublin Gdańsk Toruń Katowice Warszawa

Cena za m2 650 600 600 450 450 600 500 500 800

*Ceny netto, PLN



Rodzaje aktywności dodatkowych
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Każdemu wystawcy oferujemy przestrzeń na której
mogą wywiesid swoje oferty pracy, praktyk lub staży.
Dzięki temu odwiedzający mogą zapoznad się z
konkretnymi potrzebami firmy, aby potem móc
porozmawiad o nich na stoisku. Dla naszych
wystawców przygotowaliśmy określoną liczbę miejsc
na Job Wall, którą można zwiększyd o dodatkowe
miejsca.

Strefa doradztwa zawodowego
Jest to miejsce, gdzie studenci mogą zaczerpnąd
porad specjalistów na temat rozwoju swojej
ścieżki kariery oraz przygotowania się do procesu
rekrutacyjnego. Punkty doradcze cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem, dlatego też
wydzielenie specjalnej strefy na mapie targowej
pozwoli studentom rozwiad swoje wątpliwości i
świadomie podejmowad pierwsze kroki na rynku
pracy.

Job Wall



Rodzaje aktywności dodatkowych
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Podczas wydarzenia organizujemy warsztaty oraz
prelekcje na których uczestnicy targów mogą się
dowiedzied oraz nauczyd się wartościowych
umiejętności, Każdy warsztat oraz prelekcja będzie
certyfikowana dla każdego uczestnika.

Oznaczenia na wiosce targowej

Aby pomóc państwu wzmocnid wizerunek
podczas naszych targów przygotowaliśmy
również możliwośd umieszczenia państwa
logotypu na oznaczeniach, które będą
rozstawione na całej wiosce targowej.

Warsztaty oraz prelekcje
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Wycena dodatkowych aktywności

Warsztaty oraz prelekcje

Oznaczenia na wiosce targowej

Job Wall

Strefa doradztwa zawodowego

Wykupienie jednego 
dodatkowego miejsca

Miejsce w strefie wraz ze 
stolikiem i 2 krzesłami

Długośd trwania od 1h 
do 1,5h

3 oznaczenia z logiem 
firmy na wiosce targowej

- 100 zł

- 2000 zł

- 1500 zł (1h) | 2000 zł (2h)

- 800 zł

*Ceny netto, PLN



Jak wygląda współpraca z nami?

KROK 1

Firma decyduje się 
na udział w Dniach 
Kariery.

Organizatorzy 
potwierdzają udział 
oraz przesyłają wszelkie 
niezbędne informacje.

KROK 3

Firma wysyła formularz 
zgłoszeniowy, ustala 

szczegóły z organizatorami.

KROK 2

Widzimy się na targach, gdzie 
w organizacji stoiska pomaga 

dedykowany opiekun firmy.

KROK 4

1717



Dostęp do międzynarodowej bazy 
talentów

Wzmocnienie kultury pracy

Wsparcie ze strony AIESEC podczas 
całego procesu

Międzynarodowa perspektywa

Międzynarodowy program praktyk
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Global Talent to program praktyk 
skierowany do przedsiębiorstw 
zainteresowanych młodymi 
talentami z różnych krajów świata.

Korzyści dla pracodawcy:

Hiszpania | Meksyk | Włochy | Ukraina | Portugalia | Kanada

Biorąc udział w Dniach Kariery otrzymują Państwo 10% zniżki na udział w programie.
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Partnerzy poprzedniej edycji Dni Kariery®
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Porozmawiajmy

Emil Kasperkiewicz
Koordynator Regionalny Dni Kariery® 
Poznań, Katowice, Wrocław

emil.kasperkiewicz@aiesec.net
+48 783 834 487

mailto:emil.kasperkiewicz@aiesec.net
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Do zobaczenia na
Dniach Kariery!


