
 

 

Oferta współpracy 

Strefa Pracodawców Francuskich 

na Targach Pracy i Przedsiębiorczości 2016 

 

OPIS WYDARZENIA: 

Data:                                     5 października 2016, środa, 10:00-17:00 

Miejsce:                                Warszawa, Pałac Kultury i Nauki (2 p.) 

Frekwencja w 2015 roku :    3500 osób  

 

STREFA PRACODAWCÓW FRANCUSKICH 

Już po raz drugi Francusko-Polska Izba Gospodarcza utworzy na Targach Pracy                                                   

i Przedsiębiorczości „Strefę Pracodawców Francuskich”, w której firmy związane z Francją będą 

miały okazję przedstawić swoją działalność oraz informować o aktualnie prowadzonych 

rekrutacjach. 

Poprzez wspólną strefę chcemy pokazać jak silnym i szeroko reprezentowanym pracodawcą są firmy 

francuskie. 

W ubiegłorocznej edycji „Targów Pracy i Przedsiębiorczości” wzięło udział 100 wystawców, z czego 

13% stanowiły firmy stowarzyszone we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej.  

Podczas całego dnia Targów nasza strefę odwiedziło ponad 3500 osób.  

 

KORZYŚCI DLA FIRM WYSTAWIAJĄCYCH SIĘ W STREFIE FRANCUSKIEJ CCIFP: 

 Bardzo dobra lokalizacja stoiska. Umieszczenie stoiska w Strefie Pracodawców Francuskich 

w wyeksponowanym miejscu w PKiN. 

 Wizualne wyróżnienie „francuskich stoisk” spośród wszystkich wystawców: ściana tylna 

stoiska w barwach Francji. 

 Komunikowanie przed oraz w trakcie wydarzenia o Strefie Pracodawców Francuskich 

(media, plakaty, ulotki, strona CCIFP, strona Targów, Facebook, LinkedIn). 

 Dotarcie do różnorodnej grupy potencjalnych pracowników (3500 tys. odwiedzających 

Targi w 2015 roku, mailingi do uczelni wyższych w woj. mazowieckim) 



 

 

 

TARGI PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PAŁACU KULTURY I NAUKI 

Targi są niepowtarzalną okazją do spotkania się osób poszukujących pracy z pracodawcami. 

Nakierowane są na szerokiego odbiorcę, zarówno na osoby wchodzące na rynek pracy jak i te, chcące 

się przekwalifikować, bądź poszerzyć swoje kwalifikacje. 

Poza ofertą pracodawców z takich branż jak:  finanse i bankowość, informatyka, inżynieria, logistyka 

i transport, sprzedaż, hotelarstwo i gastronomia, farmacja, turystyka, medycyna i usługi opiekuńcze, 

usługi porządkowe, ochrona osób i mienia, administracja publiczna, służby mundurowe dla 

odwiedzających przewidziano Salon Doradztwa Zawodowego, Salon Przedsiębiorczości oraz cykl 

konferencji. 

 

Zachęcamy do współtworzenia strefy francuskich pracodawców i aktywnego udziału w kreowaniu 

pozytywnego wizerunku francuskich inwestorów w Polsce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PAKIETY 2016: 

 

 Pakiet Złoty - „Partner Targów Pracy”                                    Cena: 5000 zł netto  

 Tytuł Partnera Targów Pracy i Przedsiębiorczości 

Logotyp firmy we wszystkich przekazach mediowych wydarzenia (media zaangażowane w 

komunikację Targów) :  

-   prasa: GazetaPraca, Metro, Fakt 

- portale internetowe: wszystkie portale miejskie, GazetaPraca, InfoPraca, MonsterPolska, 

HRStandard  

-   telewizja: TVP Warszawa  

-   nośniki reklamowe w metrze warszawskim przez tydzień przed wydarzeniem – CityInfo firmy AMS 

(na liniach M1 i M2) i/lub nośniki InfoScreen firmy Stroer (na linii M1) 

-   ekrany UrbanINFO.tv w autobusach miejskich przez tydzień przed wydarzeniem 

-   informacje w biurach karier uczelni warszawskich  

-   materiały reklamowe wydarzenia (plakaty, ulotki, strona internetowa, informacja prasowa) 

Logotyp firmy Partnera w Katalogu Targów (4,5 tysiąca egzemplarzy, druk czarno-biały)  

 Baner informacyjny na stronie CCIFP o partnerach TPiP (na miesiąc przed wydarzeniem) 

Informacja o Partnerze TPiP w opisie wydarzenia na stronie CCIFP oraz w aktualnościach CCIFP 

 

 Publikowanie materiałów Partnera w wydarzeniu Strefy Pracodawców Francuskich na Facebooku (co 

dwa tygodnie), w tym informacje o prowadzonych przez Partnera rekrutacjach oraz możliwość 

organizowania konkursów  

 Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej 

 Mailing z informacją o partnerstwie Strefy Pracodawców Francuskich wysyłany do bazy kontaktów 

CCIFP 

 Mailing informacyjny wysyłany do Biur Karier uczelni wyższych w województwie mazowieckim 

Stoisko powiększone (4 x 2) (lada, 2 krzesła, wykładzina, gniazdo 230 V, punkt świetlny, napis z 

nazwą firmy na fryzie stoiska, catering dla 2 osób)  

1 strona A5 w Katalogu Targów rozdawanym na targach (4,5 tys. egzemplarzy, druk czarno-biały, 

nazwa firmy wraz z opisem działalności i/lub z ofertami pracy)  

Udział w Konferencji jako ekspert LUB rola doradcy w strefie doradczej LUB prezentacja firmy oraz 

ofert pracy w czasie 30-minutowego wystąpienia w Sali Konferencyjnej  

 

 



 

 

 Pakiet srebrny – pakiet ekspercki                                           Cena: 1250 zł netto  

Udział w Konferencji jako ekspert LUB rola doradcy w strefie doradczej LUB prezentacja firmy oraz 

ofert pracy w czasie 30 min. wystąpienia w Sali Konferencyjnej  

Stoisko 2 x 2 (lada, 2 krzesła, gniazdo 230 V, punkt świetlny, napis z nazwą firmy na fryzie stoiska, 

wpis do katalogu targów, catering dla 2 osób)  

1 strona A5 w Katalogu Targów rozdawanym na targach (4,5 tys. egzemplarzy, druk czarno-biały, 

nazwa firmy wraz z opisem działalności i/lub z ofertami pracy)   

 podczas TPiP w wydarzeniu Strefy Pracodawców Francuskich: 

- na stronie CCIFP 

- w wydarzeniu Strefy Pracodawców Francuskich na Facebooku 

- na koncie LinkedIn Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej 

- w mailingu wysyłanym do bazy kontaktów CCIFP 

 

 

 Pakiet standardowy                                                                 Cena: 450 zł netto  

Stoisko 2 x 2 (lada, 2 krzesła, gniazdo 230 V, punkt świetlny, napis z nazwą firmy na fryzie stoiska, 

wpis do katalogu targów, catering dla 2 osób)  

1 strona A5 w Katalogu Targów rozdawanym na targach (4,5 tys. egzemplarzy, druk czarno-biały, 

nazwa firmy wraz z opisem działalności i/lub z ofertami pracy)  

obecności firmy w Strefie Pracodawców Francuskich: 

- na stronie CCIFP 

- w wydarzeniu Strefy Pracodawców Francuskich na Facebooku 

 

 

 Pakiet minimalny                                                                    Cena: 300 zł netto  

Ekspozycja materiałów informacyjnych firmy lub ulotek z ofertami pracy na stoisku CCIFP  

obecności firmy w Strefie Pracodawców Francuskich: 

- na stronie CCIFP 

- w wydarzeniu Strefy Pracodawców Francuskich na Facebooku 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT: 

Anna Raczyńska vel Wasiluk, 

Młodszy Specjalista Centrum Szkoleniowe CCIFP 

anna.raczynska@ccifp.pl 

tel.: (22) 690 68 72 

kom.: 514 763 870 
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