Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Fakulta chemicko-technologická

pořádají

veletrh pracovních příležitostí
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Pardubice 15. 3. 2017
Aula Arnošta z Pardubic
Jedinečná příležitost pro získání informací o podmínkách
na trhu práce pro současné i budoucí absolventy VŠ.

http://kontakt.upce.cz

Kontakt 2017 je setkání zástupců firem z celé ČR se studenty Univerzity Pardubice
s cílem umožnit absolventům univerzity (budoucím i současným) získat zaměstnání.
Kontakt 2017 také nabízí možnost oslovit studenty nižších ročníků, kteří hledají například téma své diplomové práce či odbornou praxi nebo se chtějí informovat o svém
profesním uplatnění. Veletrh je založen na osobním kontaktu mezi studenty a zástupci
firem.
Každý návštěvník veletrhu obdrží barevný katalog KONTAKT 2017, kde budou
zveřejněny podrobné informace o jednotlivých firmách.
Termín akce: středa 15. března 2017
Místo konání: foyer univerzitní auly (přízemí a 1. Patro)
foyer Fakulty chemicko-technologické
7.00 – 9.00 hod.		
registrace firem
9.00 – 15.00 hod.	setkání studentů se zástupci firem v prostorách auly
firemní prezentace
Přihláška na veletrh:
Elektronická přihláška je k vyplnění na adrese: http://kontakt.upce.cz
v termínu od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2017.
Kapacita míst je omezená daným prostorem místa konání. Pokud bude kapacita naplněna před 31. 1. 2017, bude přihlašování zastaveno.
Kontaktní osoby:
Ivana Veselá, tel. 466 036 454, e-mail: ivana.vesela@upce.cz
Iva Ulbrichová, tel. 466 037 514, e-mail: iva.ulbrichova@upce.cz
Adresa místa konání:
Univerzita Pardubice
Studentská 519 (Univerzitní aula)
Studentská 573 (Fakulta chemicko-technologická)
532 10 Pardubice
IČO: 00216275
DIČ: CZ00216275
Základní registrační poplatek 5 000,- Kč + 21% DPH, tj. celkem 6 050,- Kč
zahrnuje:
• celodenní prezentaci firmy na stanovišti
• informace o firmě v katalogu v rozsahu jedné strany
• wi-fi připojení
• drobné občerstvení v průběhu veletrhu
• propagaci akce
Firmy si mohou navíc doobjednat:
• elektrickou přípojku v hodnotě 300,- Kč
• další stranu v katalogu v hodnotě 300,- Kč

Na základě zaslané závazné přihlášky a případně i objednávky bude vystavena faktura
na úhradu registračního poplatku.
Další informace
Vzhledem k velkému zájmu firem o veletrh Kontakt v loňském roce, přistoupili jsme
v letošním roce k rozšíření prostor. Kromě již tradičních prostor v Univerzitní aule
(foyer přízemí a 1. patro), využijeme foyer Fakulty chemicko-technologické, jejíž budova se nachází v těsné blízkosti univerzit auly.
Každá firma bude mít k dispozici plochu 2x2 m, stůl (v=72cm,š=80cm, d=140cm), židle
podle počtu zúčastněných osob, 1 poster (v=140cm, š=100cm). Firmy mohou použít
vlastní paravany, rolety a postery, jejich rozměr však nesmí být větší než je vymezená
plocha pro 1 firmu. Prosíme firmy, aby o použití vlastních rozměrnějších paravanů nebo
stolků předem informovali pořadatele akce.
Pokyny k zaslání informací do katalogu Kontakt 2017:
Barevný katalog vyjde v nákladu cca 900ks ve formátu B5. Rozměr strany 170 x 240mm.
Firmy mohou zaslat vlastní kreativní barevnou stranu s nabídkou pracovních míst v tiskovém pdf nebo využít pro informace do katalogu připravenou šablonu ve formátu
doc. Šablonu obdržíte po zaslání přihlášky. K souboru doc je nutné přiložit logo firmy
v křivkách (cdr, ai, eps). Je možné zkombinovat kreativní a standardní stranu. Podklady
do katalogu zašlete v elektronické podobě na adresu ivana.vesela@upce.cz nejpozději
do 31. 1. 2017.
Uzávěrka po schválení korektur je 19. 2. 2017.
Důležité termíny pro KONTAKT 2017:
od 1. 12.
přihlášení na KONTAKT 2017
31. 1. 2017
uzávěrka přihlášek (v případě naplnění kapacity i dříve)
31. 1. 2017
zaslání podkladů do katalogu
17. 2. 2017
uzávěrka korektur v katalogu
15. 3. 2017
účast na veletrhu KONTAKT 2017
Storno podmínky:
1. Pokud firma objednávku potvrdí, zašle ji poštou nebo elektronicky na Univerzitu
Pardubice, ale opět ji zruší v termínu po sestavení katalogu (od 18 2. 2017 do 3. 3.
2017), zaplatí 2 000 Kč storno poplatek.
2. Pokud firma zruší svoji závaznou objednávku týden před termínem plánované účasti
(tzn. od 8. 3. 2017), zaplatí storno poplatek ve výši 100% částky na objednávce.
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