
24Targi Pracy
                                 Politechniki Poznańskiej

18-19.03.2020

PAKIETY SPONSORSKIE

SPONSOR  SREBRNY - 12.000 ZŁ

Organizator: Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów PP
 / targipracy@put.poznan.plwww.targipracy.put.poznan.pl

Możliwość wystawienia stoiska podczas obu dni Targów (18-19 marca 2020 r.)

Ekspozycja logotypu Sponsora na plakatach, okładce informatora oraz link do 
strony Sponsora na stronie internetowej www.targipracy.put.poznan.pl oraz 
portlach społecznościowych

2 strony sponsorskie w katalogu Targów (nakład 4.000 egzemplarzy)

Możliwość emisji spotu reklamowego na ekranach podczas Targów

Dystrybucja literatury i materiałów promocyjnych Sponsora

Kampania internetowa na Facebook’u

Niestandardowy rozmiar i zabudowa stoiska, z dostosowaniem do infrastruktury, 
którą dysponuje Organizator (indywidualne konsultacje Sponsora z 
Organizatorem, w miejscu wskazanym przez Organizatora dla danego pakietu)

Opieka Ambasadora (wyznaczony student) przez dwa dni Targów

Podziękowania na piśmie od Organizatorów i Władz Rektorskich



24Targi Pracy
                                 Politechniki Poznańskiej

18-19.03.2020

PAKIETY SPONSORSKIE

SPONSOR  ZŁOTY - 16.000 ZŁ

Organizator: Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów PP
 / targipracy@put.poznan.plwww.targipracy.put.poznan.pl

Możliwość wystawienia stoiska podczas obu dni Targów (18-19 marca 2020 r.)

Ekspozycja logotypu Sponsora na plakatach, okładce informatora oraz link do 
strony Sponsora na stronie internetowej www.targipracy.put.poznan.pl oraz 
portlach społecznościowych

4 strony sponsorskie w katalogu Targów (nakład 4.000 egzemplarzy)

Możliwość emisji spotu reklamowego na ekranach rozmieszczonych na uczelni  
podczas Targów oraz do 30 czerwca 2020 r.

Dystrybucja literatury i materiałów promocyjnych Sponsora

Kampania internetowa na Facebook’u

Niestandardowy rozmiar i zabudowa stoiska, z dostosowaniem do infrastruktury, 
którą dysponuje Organizator (indywidualne konsultacje Sponsora z 
Organizatorem, w miejscu wskazanym przez Organizatora dla danego pakietu)

Opieka Ambasadora (wyznaczony student) przez dwa dni Targów

Podziękowania na piśmie od Organizatorów i Władz Rektorskich

Artykuł w Głosie Politechniki Poznańskiej

Możliwość zorganizowania prezentacji / warsztatu / wykładu dla studentów 
Politechniki Poznańskiej w terminie ustalonym z Organizatorem



24Targi Pracy
                                 Politechniki Poznańskiej

18-19.03.2020

PAKIETY SPONSORSKIE

SPONSOR  DIAMENTOWY - 20.000 ZŁ

Organizator: Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów PP
 / targipracy@put.poznan.plwww.targipracy.put.poznan.pl

Możliwość wystawienia stoiska podczas obu dni Targów (18-19 marca 2020 r.)

Ekspozycja logotypu Sponsora na plakatach, okładce informatora oraz link do 
strony Sponsora na stronie internetowej www.targipracy.put.poznan.pl oraz 
portlach społecznościowych

4 strony sponsorskie w katalogu Targów (nakład 4.000 egzemplarzy)

Możliwość emisji spotu reklamowego na ekranach rozmieszczonych na uczelni  
podczas Targów oraz do 30 czerwca 2020 r.

Dystrybucja literatury i materiałów promocyjnych Sponsora

Kampania internetowa na Facebook’u

Niestandardowy rozmiar i zabudowa stoiska, z dostosowaniem do infrastruktury, 
którą dysponuje Organizator (indywidualne konsultacje Sponsora z 
Organizatorem, w miejscu wskazanym przez Organizatora dla danego pakietu)

Opieka Ambasadora (wyznaczony student) przez dwa dni Targów

Podziękowania na piśmie od Organizatorów i Władz Rektorskich

Artykuł w Głosie Politechniki Poznańskiej

Wywieszenie baneru Sponsora o wymiarach 4x1,8m w głównym holu Centrum 
Wykładowego na okres jednego miesiąca (miejsce wskazuje Organizator)

Organizacja całodniowego wydarzenia „Dzień Firmy na PP”  - w skład wchodzi 
stoisko informacyjne, całodzienne udostępnienie 2 sal na warsztaty, wykłady oraz 
promocja wydarzenia - do końca 2020 r.
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