Czym są Targi Pracy SGGW?
Pracodawca Marzeń to IX edycja organizowanych
przez IAAS Polska Targów Pracy, które odbędą się
7 marca 2018 r.
Pomagają one pracodawcom w znalezieniu odpowiednich osób
na praktyki, staże oraz nowe stanowiska.
Dodatkowo pracodawcy mogą przeprowadzić warsztaty, na których
poszerzą wiedzę studentów z konkretnej dziedziny lub przybliżyć im
działanie firmy.
Wydarzenie cieszy się ogromną popularnością wśród studentów
SGGW w Warszawie oraz pracodawców.

Czym jest IAAS ?
IAAS jest Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów
Kierunków Rolniczych i Nauk Pokrewnych
(International Association of Students in Agricultural and Related Sciences).
Jesteśmy również największą organizacją studencką w tej dziedzinie na świecie.
Obecnie nasze komitety znajdują się w 53 krajach na całym świecie,
mamy
ponad
10.000
członków
i
wciąż
się
rozwijamy.
IAAS Polska działa od 2003 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
Dzięki nam studenci mogą m.in. :
wyjechać na tygodniowe wymiany i seminaria,
uczestniczyć w konferencjach naukowych,
zapoznać się ze społeczną odpowiedzialnością w biznesie dzięki Podwieczorkom przy CSR,
dowiedzieć się jakie oferty pracy czekają na nich po studiach na Targach Pracy „Pracodawca
Marzeń”.

IAAS w liczbach !
Współpracują z nami 53 kraje!
Ponad 280 obcokrajowców odwiedziło dzięki nam Polskę!

To już 9 edycja Targów Pracy!
Dzięki nam Państwa firma może dotrzeć do 20000 studentów!
SGGW oferuje aż 37 kierunków!

Dlaczego zgłaszamy się do Państwa ?
Zwracamy się do Państwa, ponieważ uważamy, że to właśnie
w SGGW w Warszawie czekają osoby, które mogą wnieść do firmy
wiele zaangażowania, profesjonalizmu i energii.
Zależy nam, by na naszych Targach pracodawcy znaleźli swoich
(przyszłych) wymarzonych pracowników, natomiast studenci - firmy,
z którymi wiążą swoją przyszłość.
Warto zaznaczyć, że Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie to jedna z największych uczelni w Polsce, licząca ponad
20 000 studentów,
którzy kształcą się aż na 37 kierunkach.

OFERTA WSPÓŁPRACY

Korzyści płynące ze współpracy z nami
 możliwość zaprezentowania ofert praktyk, staży i pracy, a tym samym
pozyskania nowych, ambitnych i oddanych pracowników,
 zaprezentowanie
młodych ludzi,

firmy

jako

aktywnie

wspierającej

rozwój

 kreowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród studentów,
 możliwość przekazania wiedzy oraz zaprezentowania firmy,
jako świadomego pracodawcy, dbającego o rozwój swoich pracowników,

 budowanie
wizerunku
firmy
poprzez rozwój działań CSR-owych.

odpowiedzialnej

społecznie

Zobowiązania IAAS
po podjęciu współpracy
 nadanie firmie tytułu Partnera Wydarzenia „Pracodawca Marzeń Edycja IX”,
 zamieszczenie materiałów reklamowych Partnera podczas promocji
i trwania projektu,
 umieszczenie standu lub roll-up-u Partnera podczas targów,
 promocja wydarzenia na terenie SGGW oraz w innych ośrodkach akademickich
w Warszawie (Internet, telebimy, prasa studencka, plakaty, banery reklamowe),
 wystawienie oficjalnego certyfikatu uczestnictwa Partnera w projekcie
oraz przesłania zestawu zdjęć potwierdzających uczestnictwo, jak również
umieszczeniu ich w Internecie na stronie IAAS Polska,
zapewniamy
zaplecze
techniczne
(krzesła,
gniazdka/przedłużacze,
darmowe Wi-Fi w Auli Kryształowej),
 zapewniamy vouchery na lunch dla pracowników firmy w uczelnianym bufecie
przy Auli Kryształowej.

Do tej pory współpracowali z nami

ŚWIADCZENIA W RAMACH PAKIETÓW SPONSORSKICH PAKIETY
Umieszczenie logo firmy na zaproszeniach Targów Pracy
Stoisko reklamowo-informacyjne podczas Targów Pracy (2mx2m)
Stoisko reklamowo-informacyjne podczas Targów Pracy (3mx2m)
Stoisko reklamowo-informacyjne podczas Targów Pracy (4mx2m)
Umieszczenie informacji na temat firmy w Przewodniku Pracodawca Marzeń
Edycja IX w postaci 1 strony formatu A5

STANDARD PREMIUM

√
√

√

Umieszczenie informacji na temat firmy w Przewodniku Pracodawca Marzeń
Edycja IX w postaci 2 stron formatu A5

√

Przeprowadzenie warsztatu/szkolenia podczas Targów Pracy
Prelekcja/warsztat na temat wybranego zagadnienia mieszczącego się w
tematyce następnych konferencji organizowanych przez IAAS w ciągu 2018 roku
wraz z kilkuminutowym przedstawieniem oraz zareklamowaniem firmy

√

Wyświetlanie logo firmy na ekranie podczas trwania Targów Pracy
Wyświetlanie krótkiego filmu reklamującego firmę na projektorze podczas
trwania Targów Pracy
Umieszczenie logo firmy na stronie targipracy.sggw.pl oraz na wszystkich
materiałach promocyjnych dotyczących Targów Pracy
Umieszczenie logo oraz krótkiej informacji na temat firmy na fanpage'u Targów
Pracy SGGW
Umieszczenie informacji o aktualnych rekrutacjach na fanpage'u Targów Pracy
SGGW
Rozprowadzanie materiałów reklamowych firmy po Targach Pracy, w ramach
długofalowej współpracy

√

√

√

√

√

√

√

√

KOSZT NETTO (zł)

1800

√
2500

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !
Kontakt:
Natalia Aleksandra Niemotko
Tel. 518 772 284
nd@iaaspoland.pl
Kacper Burczaniuk
Tel. 792 184 618
marketing@iaaspoland.pl

