2. - 3. BŘEZNA 2017

Partnerská nabídka
ČESTNÝ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

PARTNER

Čestné parnerství obsahuje:

Hlavní partnerství obsahuje:

Partnerství obsahuje:

4 Setkání + 2 Tréninky + Obýváček +
Panelová diskuse
případně
5 Setkání + 1 Trénink + Obýváček +
Panelová diskuse

3 Setkání + 2 Tréninky + Obýváček
případně
4 Setkání + 1 Trénink + Obýváček

1 Setkání + 1 Trénink + Obýváček
případně
3 Setkání + Panelovka
případně
2 Trénink + 1 Setkání

V rámci Čestného partnerství budete navíc
uvedeni na všech materiálech, v reklamách i
na samotné akci Career DAYS jako čestný
partner dne.

Cena balíčku do 30. 11. 2016:
180 000 Kč
Cena balíčku od 1. 12. 2016:
200 000 Kč

V rámci Hlavního partnerství budete navíc
uvedeni na všech materiálech, v reklamách i
na samotné akci Career DAYS jako Hlavní
partner dne.

Cena balíčku do 30. 11. 2016:
140 000 Kč
Cena balíčku od 1. 12. 2016:
150 000 Kč

V rámci Partnerství budete navíc uvedeni
na všech materiálech, v reklamách i na
samotné akci Career DAYS jako Partner
dne.

Cena balíčku do 30. 11. 2016:
90 000 Kč
Cena balíčku od 1. 12. 2016:
100 000 Kč

PANELOVÁ DISKUZE
-

-

-

Vedená diskuze o konkrétním oboru (sales,
marketing, HR, finance) v rámci společností z
rozdílných segmentů.
Zástupci jsou mladí lidé, kteří jsou ve firmách max. 2
roky a sdílí své zkušenosti, zážitky a skutečnou náplň
jejich práce.
Vše pod vedením aplikace, kde účastník může
položit své dotazy online a ty nejlepší se zobrazují na
obrazovce.

ZÓNA KARIÉRY
-

-

Zóna věnována správnému nástupu do kariéry.
Student zde nalezne focení na CV, úpravu před
focením.
U stolečků můžete studentům konzultovat CV,
LinkedIn profil, poradit jim v kariéře a jaké mohou být
jejich další kroky.

ZAHRANIČNÍ ZÓNA
-

TRÉNINK
-

SETKÁNÍ
-

-

-

Náplň: pole působení, vize, hodnoty, možnosti
kariérního růstu, příběhy zaměstnanců, zahraniční
příležitosti, benefity, pracovní prostředí, vzdělávání.
Vždy zakončeno prostorem na dotazy a diskuzí.
Cílem je vzbudit ve studentech zájem právě o vaši
firmu.
Cílová skupina: studenti nižších ročníků, kteří se
ještě na trhu práce neorientují a neznají jednotlivé
společnosti.
# lidí

trvání

Setkání

25

50min

Panelová
diskuze

50

Cena do
30.11.

Cena od
1. 12.

-

Program

2hod

25 000 Kč 30 000 Kč

Case study

15

3hod

35 000 Kč 40 000 Kč

Večeře

5+2

3hod

10 000 Kč 10 000 Kč

Obýváček

-

1 den

20 000 Kč 25 000 Kč

-

-

Zahraniční
zóna

-

1 den
2 dny

10 000 Kč 15 000 Kč
5 000 Kč

8 000 Kč

* každá firma má k dispozici 2 obědy v hotelu a 2 parkovací místa
** uvedené ceny jsou vždy bez DPH

-

Můžete si zvolit až 5 studentů, se kterými od 18:30
povečeříte v 9. patře hotelu s terasou a výhledem na
pražský had.
Navázání na celodenní aktivity a umocnění náboru
těch nejlepších z Career DAYS. Stanovení již
konkrétnějších možností spolupráce.

Náplň: studenti řeší případovou studii,vycházející z
praktických zkušenosti společnosti. Díky tomu mají
studenti možnost si vyzkoušet, jak to funguje “v
reálném profesním životě”. Vy máte naopak možnost
ukázat interaktivní formou jak to u vás funguje, zjistit
kompetence účastníků a posléze je oslovit k dalšímu
výběrovému řízení.
Cílová skupina: studenti z 3. - 5. ročníků, se zájmem
o obor, které si předem vyberete na základě jejich
CV.

OBÝVÁČEK

VEČEŘE
-

TVK zóna

-

1h30min 15 000 Kč 20 000 Kč

20

Náplň tréninku: prezentační dovednosti,
vyjednávání, osobní branding, assessment centrum,
typologie osobnosti apod.
Cilem je poskytnout studentům příležitost uplatnit
jejich dosavadní dovednosti a získat další zkušenost
s jejich využítím. Současně získají zpětnou vazbu,
která jim pomůže do dalšího rozvoje.
Cilová skupina: student se zájmem o dané téma.

CASE STUDY

20 000 Kč 25 000 Kč

Trénink

Galerie zahraničních možností umístěných na
společné mapě. Možnost umístit samostatné plakáty
zahraničních trainee programů. Součástí jsou i krátké
přednášky.

-

Prostor 2x3m, který slouží jako vaše stanoviště a
zároveň ukázka kultury vaší firmy.
Cílem je zprostředkovat neformálním způsobem
možnost jak si popovídat se studenty v prostoru
foyer.

