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Szanowi Państwo, 

serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Akademickich Targów Pracy, wspólnego przedsięwzięcia
Fundacji Manus oraz Biura Karier Politechniki Wrocławskiej.

Nasz projekt realizujemy z myślą o studentach i absolwentach wrocławskich uczelni wyższych, w szczególności
Politechniki Wrocławskiej. Wspólnie przygotowujemy młodych ludzi do wkroczenia na rynek pracy. 

Akademickie Targi Pracy to wspaniała okazja do bezpośredniego kontaktu i rozmów z potencjalnymi
pracownikami w przyjaznej atmosferze podczas rozmów w wirtualnych pokojach. Udział w Targach jest
gwarancją dotarcia do studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej. 

 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Dochód uzyskany z organizacji Akademickich Targów Pracy przeznaczamy 
na wsparcie studenckiej działalności naukowej i kulturalnej.

https://manus.pl/
https://biurokarier.pwr.edu.pl/
http://akademickietargipracy.pl/


Pierwszy dzień targów kierujemy do studentów i absolwentów wszystkich kierunków
inżynierskich, zapewniając tym samym szeroką możliwość rekrutacji i prezentację
największego przekroju perspektyw zawodowych.

Drugi dzień poświęcimy Technologii Informatycznej, by kontakt z przyszłymi
pracodawcami mogli nawiązać informatycy, osoby specjalizujące się w analizie danych
oraz planujące swój rozwój zawodowy w branży IT.

34 AKADEMICKIE TARGI  PRACY
34. edycja odbędzie się w formule on-line na dedykowanej platformie. 
Targi to dwa dni spotkań i rozmów on-line ze studentami i absolwentami Politechniki
Wrocławskiej oraz szeroka promocja pracodawców wśród społeczności PWr.
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Wirtualne stoisko

możliwość prezentacji firmy w formie video

opis firmy wraz z logo oraz przekierowaniami do social mediów

możliwość zorganizowania konkursu dla uczestników ATP 
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2 pokoje rekruterskie do czatu indywidualnego oraz połączeń video

możliwość opublikowania do 10 ofert pracy, praktyk, staży 

możliwość zamieszczenia materiałów reklamowych do pobrania przez uczestników ATP

opcja dodatkowa:

cena: 700 PLN

 wystąpienie/webinar na scenie głównej ATP 

Podane ceny są cenami netto.



pakiet SPONSORski

logotyp na stronie głównej oraz podstronach ATP

wyróżnione logo na materiałach promocyjnych ATP

Podane ceny są cenami netto.
Dostepne są max. 2 pakiety sponsorskie na każdy dzień targów.

możliwość opublikowania dowolnej liczby ofert pracy, praktyk, staży 
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rozszerzenie do 5-ciu pokoi rekruterskich do czatu indywidualnego oraz połączeń video

 wystąpienie/webinar na scenie głównej ATP promowane w social mediach ATP

pozycjonowanie w pierwszej linii na liście pracodawców

zawiera wszystkie funkcjonalności wirtualnego stoiska oraz:

powiększone stoisko na wirtualnej mapie targów w okolicy sceny głównej



Działania promocyjne

SPOŁECZNOŚĆ AKADEMICKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Targi otwarte są dla studentów wszystkich uczelni jednak ze szczególnym
uwzględnieniem studentów i absolwentów PWr

STRONA INTERNETOWA

Wpis o firmie na stronie atp.pwr.edu.pl oraz biurokarier.pwr.edu.pl

SZEROKA PROMOCJA NA PWR

Social media społeczności PWr, mailing do wszystkich studentów PWr

SOCIAL MEDIA

Promocja w mediach społecznościowych ATP, Fundacji Manus i Biura Karier

@akademickietargipracy@akademickietargipracy@akademickietargipracy

@AkademickieTargiPracy@AkademickieTargiPracy@AkademickieTargiPracy

@FundacjaMANUS@FundacjaMANUS@FundacjaMANUS

@BiuroKarierPWr@BiuroKarierPWr@BiuroKarierPWr

https://www.instagram.com/akademickietargipracy/
https://pl-pl.facebook.com/AkademickieTargiPracy
https://pl-pl.facebook.com/FundacjaMANUS
https://pl-pl.facebook.com/BiuroKarierPWr


TERMINY

DO 7 DNI OD
REJESTRACJI

należy przesłać skan
podpisanego zamówienia

17-18 MARCA 2021

Akademickie
Targi Pracy

DO 28 LUTEGO 

przyjmujemy zgłoszenia
uczestnictwa firm

Formularz 

dostępny tutaj

OD 8 MARCA 

urządzanie stoisk
wirtualnych

https://akademickietargipracy.pl/
https://akademickietargipracy.pl/rejestracja-pracodawcy/
https://akademickietargipracy.pl/rejestracja-pracodawcy/
https://akademickietargipracy.pl/rejestracja-pracodawcy/


DANE KONTAKTOWE

atp@manus.pl+48 661 927 408

Aleksandra Sielska

atp@manus.pl+48 534 927 415

Piotr Stypka

abajor-traczynska@manus.pl+48 883 062 687

Anna Bajor-Traczyńska

Fundacja Manus
ul. Grunwaldzka 61 

50-366 Wrocław
www.manus.pl 

https://manus.pl/
https://manus.pl/

