Największe wydarzenie
rekrutacyjne w Polsce
3 000 + najlepszych pracodawców z różnych branż
600 000 +
600 +

zarejestrowanych kandydatów

zorganizowanych warsztatów i prelekcji

Absolvent Talent Days wspiera 61 uczelni i organizacji studenckich

MatchMaking

czyli innowacyjne podejście do rekrutacji
— proponujemy kandydatom idealnie dopasowanych do nich
pracodawców.

Absolvent Talent Days to największe wydarzenie
rekrutacyjne w Polsce, które w jednym miejscu
gromadzi tysiące studentów, absolwentów oraz
młodych profesjonalistów. Każdego roku na
wydarzenie rejestruje się aż 80 000 uczestników.
Współpracujemy z najlepszymi uczelniami, by
ułatwić studentom dostęp do ofert pracy,
praktyk i staży u pracodawców, którzy dostosowują
swoją ofertę do potrzeb osób uczących
się/wchodzących na rynek pracy.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ
NASZYM PARTNEREM?
Łączą nas:
1.

Grupa docelowa - studenci i absolwenci,
którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową.

2.

Wspólna pomocy młodym w zdobyciu
wymarzonej pracy lub praktyk i rozwijaniu ich
umiejętności.

Wspólnie możemy zwiększyć efektywność oraz
skalę dotychczas prowadzonych działań.

Absolvent Talent Days to największe w
Polsce wydarzenie wspierające karierę
młodych.
Jest ono doskonałą okazją do promocji
Państwa uczelni jako instytucji przyjaznej
pracującym studentom i wspierającej
aktywizację zawodową.

Promocja uczelni podczas
targów Absolvent Talent Days
Obecność uczelni w
przestrzeni targowej
W specjalnie wydzielonej strefie
będą mieli Państwo szansę na
bezpośredni kontakt ze swoją
grupą docelową — młodymi
ludźmi, którzy w przyszłości mogą
stać się także studentami Państwa
uczelni np. na kierunkach
podyplomowych. To doskonała
okazja na promocję Państwa
oferty edukacyjnej i dodatkowej
działalności instytucji.

Organizowania warsztatów

Przewaga rekrutacyjna

W trakcie targów organizujemy
warsztaty,
podczas
których
przybliżamy studentom rynek
pracy i tłumaczymy, jak się na nim
odnaleźć. Oferujemy Państwu
możliwość
przeprowadzenia
warsztatu lub wykładu, dzięki
któremu będą mogli się Państwo
zaprezentować jako specjaliści w
danej branży.

MatchMaking to innowacyjne
podejście
do
rekrutacji
—
przedstawiamy
kandydatom
idealnie dopasowanych
do
nich
pracodawców.
Gwarantujemy
priorytetyzację
studentów Państwa uczelni w
procesie MatchMaking, dzięki
czemu szybciej znajdą wymarzoną
pracę.

Bilety na wydarzenie
branżowe Code Europe
Code Europe, to największa
konferencja programistyczna w
Polsce.
Oferujemy
pulę
darmowych biletów na to
wydarzenie
dla
studentów
Państwa uczelni. Dzięki udziałowi
w
Code
Europe
osoby
zainteresowane branżą IT będą
mogły wziąć udział w prestiżowym
wydarzeniu, podczas którego
pogłębią swoją wiedzę, a także
dostaną
jeszcze
więcej
dopasowanych ofert pracy.

Promocja uczelni podczas
targów Absolvent Talent Days
Kampania online

Kampania oﬀline

Strona internetowa

Kampania zewnętrzna

Logo Państwa uczelni umieścimy w zakładce Partnerzy na naszej
stronie www.talentdays.pl z 37 857 odsłon.

Zakłada promocję w strategicznych dla studentów punktach miasta,
a także podczas trwania targów pracy i praktyk.

Social Media

Proponujemy umieszczenie logo Państwa uczelni na:

Obecność w mediach społecznościowych - promocja Państwa uczelni
jako Uczelni Partnerskiej Absolvent Talent Days, który wspiera
młodych w budowaniu ich kariery.

Absolvent Talent Days 2021 w mediach społecznościowych:
●
●

719 219 osób dowiedziało się o ATD ze social mediów
1 912 479 wyświetleń kampanii ATD na Facebooku

●
●

panelu led umieszczonym przy wejściu na wydarzenie,
przewodniku po wydarzeniu - unikatowe i prestiżowe
wyróżnienie dla kluczowych partnerów.

Jak Państwa uczelnia może
wesprzeć studentów?
Promocji Absolvent Talent Days na uczelni poprzez:

Udzielenia godzin rektorskich

Działania online:

W przedziale całodniowym lub w części dnia w
trakcie trwania wydarzenia (w godzinach 10-16).

●
●

wysłanie mailingu do studentów z informacją o Absolvent
Talent Days,
umieszczenie banerów reklamowych i informacji o Absolvent
Talent Days na stronie internetowej uczelni (np. w zakładce
aktualności) oraz w kanałach społecznościowych uczelni.

Działania oﬀline:
●

●

rozmieszczenie plakatów Absolvent Talent Days w
strategicznych punktach uczelni (np. sekretariaty, biblioteki,
stołówki, szatnie),
udzielenie informacji o Absolvent Talent Days przez
pracowników uczelni w Biurze Karier i sekretariacie.

Godziny rektorskie dadzą Państwa studentom
szansę na bezpośredni kontakt z pracodawcami.
Aby mieć pewność, że pojawią się oni na
wydarzeniu, przygotujemy pieczątki, którymi
będą mogli Państwo podbić dokumenty
uczestnictwa na Absolvent Talent Days.

Bądź częścią największego
wydarzenia dla młodych
talentów w Polsce
Porozmawiajmy!
W celu ustalenia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu z

Pola Plaskota
University & Partner Relations Specialist
+48 696 562 562
pola.plaskota@absolvent.pl

