
KONTAKT 2023 je veletrh pracovních příležitostí pro studenty 
a absolventy Univerzity Pardubice. Je založen na osobním kon-
taktu mezi studenty a zástupci firem a odehrává se přímo v pro-
storách Univerzity Pardubice. KONTAKT 2023 nabízí studentům 
aktuální pracovní pozice, stáže a brigády, konzultace životopi-
sů, pohovory nanečisto i různé soutěže.

2023středa
15. března

Univerzita
Pardubice

2023



Faktura bude účastníkům vystavena a zaslána cca 14 dní před konáním akce na základě fakturačních údajů 
uvedených v e-přihlášce. Firmy, které chtějí uvést na faktuře jejich interní číslo objednávky, musí toto číslo 
zaslat nejpozději do poloviny února 2023 na e-mail ivana.vesela@upce.cz.

Místo konání: 
Foyer univerzitní auly 
(suterén, přízemí a 1. patro) 
Studentská 519, Pardubice

Foyer Fakulty chemicko-technologické 
Studentská 573, Pardubice

Registrační poplatek:
je pro všechna stanoviště jednotný
8 000,- Kč + 21 % DPH

Přihlášení na veletrh:
Elektronická přihláška  
na http://kontakt.upce.cz

Přihlášení a rezervace místa  
od 21. 11. 2022 do 21. 1. 2023 

Kapacita míst je omezená daným prostorem 
místa konání. Pokud bude kapacita naplněna 
před 21. 1. 2023, bude přihlašování zastaveno.

Cena zahrnuje:
 Celodenní prezentaci firmy na stanovišti
 Základní vybavení stanoviště (stůl, židle, textilní paraván)
 Vytvoření WiFi účtu v den konání veletrhu
 Elektrickou přípojku
 Informace o firmě v barevném katalogu KONTAKT v rozsahu jedné strany
 Propagaci akce
 Drobné občerstvení v průběhu veletrhu
 Úklidové služby

Firmy si mohou navíc doobjednat:
 Další stranu v katalogu v hodnotě 500,- Kč
 Odbornou přednášku pro studenty v rámci veletrhu (35 minut) v hodnotě 

1 500,- Kč (nutno objednat v elektronické přihlášce, omezená kapacita)

Prostory veletrhu a vybavení stanovišť
Vystavovatelům není poskytnuta žádná pevná konstrukce stánku. Každá firma bude mít k dispozici 
plochu 2 x 2 m, stůl (š 80, d 140 cm), textilní paraván (v 140, š 100 cm) pro vyvěšení svých materiálů, 
počet židlí podle nahlášeného počtu zúčastněných osob (max. 4), elektrickou přípojku. Účastníci 
obvykle využívají i vlastních paravanů, zadních a bočních stěn, rolet, ubrusů s propagačním potiskem 
apod. Jejich rozměr však nesmí být větší, než je vymezená plocha pro 1 firmu. Prosíme účastníky, aby 
v elektronické přihlášce zaškrtli, jaké naše vybavení využijí. 
Firmy si své stanoviště vybírají a rezervují sami v rezervačním systému univerzity společně s vyplně-
ním přihlášky k účasti. Rezervační systém bude spuštěn 21. 11. 2022 v 8.00 hodin. Plánky s místy 
jednotlivých stanovišť jsou zveřejněny na webu http://kontakt.upce.cz. Zde také naleznete fotogra-
fie z minulých ročníků.
Příprava stanovišť je možná 15. 3. 2023 od 7.00 do 9.00 hodin (po domluvě i dříve). Organizační tým 
z řad studentů rád pomůže všem firmám s přípravou stanoviště. 
Oficiální zahájení veletrhu je v 9.00 hodin, předpokládané ukončení v 15.00 hodin.



Kontaktní osoby veletrhu: 
Ivana Veselá
telefon: 466 036 454
e-mail: Ivana.vesela@upce.cz
Ing. Iva Ulbrichová
telefon: 466 037 514
e-mail: iva.ulbrichova@upce.cz

Fakturační údaje:
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice

IČ: 00216275
DIČ: CZ00216275

Další informace na webových stránkách 
http://kontakt.upce.cz

Těšíme se na setkání s Vámi.
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UA Univerzitní aula, Studentská 519

FChT – děkanát, učebny, Studentská 573HA
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Občerstvení
Po celou dobu trvání veletrhu je pro vystavovatele k dispozici malé občer stvení (káva, čaj, voda, 
drobné sladké a slané občerstvení). 

Katalog KONTAKT 2023
Každý návštěvník veletrhu obdrží katalog KONTAKT 2023, kde budou uvedeny podrobné informace 
o jednotlivých firmách. Firmy mohou zaslat buď vlastní kreativní barevnou stranu v tiskovém pdf (po-
žadovaná velikost inzerce je 148 x 210 mm - formát A5) nebo mohou pro informace využít šablonu 
ve formátu doc. Šablona je ke stažení na webových stránkách http://kontakt.upce.cz. K souboru doc 
je nutné přiložit logo firmy v křivkách (ai, eps, cdr). 
Podklady do katalogu zašlete prosím do 21. 1. 2023.


