AGROTRH PRÁCE 2019
Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze

Organizátor akce:

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů České zemědělské univerzity v Praze

Metodické vedení:

Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.

Koordinátor akce:

Ing. Martin Opatrný
e-mail: opatrny@af.czu.cz
tel.: +420 721 611 816

Termín konání:

úterý 9. dubna 2019, od 10:00 do 15:00 hodin

Místo konání:

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů
Kamýcká 129
165 00 Praha – Suchdol
GPS souřadnice: 50.129976, 14.373707

Účastnický poplatek:

komerční subjekty:
5000 Kč (cena je uvedena bez DPH)

Volitelný příplatek za zajištění
fiktivních pohovorů:
2000 Kč (cena je uvedena bez DPH)
Platební informace:

číslo účtu.: 9021-6325762/0800
variabilní symbol: 219091
poznámka pro příjemce: napište název Vaší firmy
Upřednostňujete-li před přímou platbou platbu
prostřednictvím faktury, uveďte tuto skutečnost
v přihlášce.

Cena zahrnuje:
 Prezentační „stánek“ (2x1 m), který bude vybaven 1 stolem, 2 židlemi, přípojkou
k elektrické síti a internetovým připojením WIFI po dobu konání akce. Po
předchozí domluvě lze použít vlastní vybavení stánku, případně vlastní stánek
odpovídajících rozměrů. Prvním 20 zájemcům lze poskytnout reklamní plochu
(min 100 cm x 90 cm) za stolem.
 Prostor pro inzerci společnosti: 1 barevná strana v informační brožuře
AGROTRHU PRÁCE (AP). Brožura bude celoročně distribuována na fakultním
webu.
 Zveřejnění firemního loga na propagačních materiálech AP (plakáty, letáky,
brožura).
 Možnost aktuální nabídky pracovních míst na webových stránkách fakulty http://agroprace.cz/, nabídka je okamžitě sdílena na náš facebook.
 Občerstvení a oběd v menze ČZU v Praze pro 2 zástupce společnosti (další lze
zajistit za příplatek).
Za příplatek lze objednat „fiktivní“ pohovory se skutečnými zájemci formou osobního
setkání v připravené místnosti na fakultě v délce trvání 60 minut (2000 Kč omezený
počet společností).

Propagace AP:
 Informace o konání AP bude vystavena na webu fakulty, facebooku a na
studentských portálech.
 Informace o konání AP, včetně uvedení vystavovatelů (názvy, loga), bude na
plazmových obrazovkách spuštěna 2 týdny před konáním AP (s vyšší intenzitou
zobrazování jeden den předem a v den konání). Společnost též může zaslat krátké
propagační video.
 1 týden před konáním AP budou připraveny plakáty, které budou rozmístěny v
areálu ČZU.
 30 dní, 10 dní a 3 dny před konáním akce bude rozeslán hromadný e-mail
studentům a zaměstnancům s pozvánkou na AP.

Organizační informace:
 Veletrh pracovních příležitostí bude probíhat v prostorách hlavní budovy FAPPZ
před posluchárnami. Za závaznou účast se považuje online vyplnění přihlášky
na http://vpp.agrobiologie.cz/
 Přihlášku, logo společnosti a materiály do brožury zasílejte na email
opatrny@af.czu.cz do 30. 3. 2019.
o Materiály do brožury (profil společnosti, nabídka pracovních pozic atp.
zasílejte v A5 formátu včetně spadávky; max. 2 strany, barevně) zasílejte ve
formátu *.doc nebo *.pdf.
o Logo Vaší společnosti požadujeme ve křivkách ve formátu *.eps, *.ai,
*.crd, případně *pdf.

 Vzhledem k tomu, že informační materiály k AP připravujeme s předstihem,
nebude-li logo Vaši společnosti a materiály do brožury doručeny v
požadovaném formátu a do stanoveného termínu, nebude možné tyto uvést
na propagačních materiálech vydávaných k AP.
 Pokud jste u nás ještě nebyli, doporučujeme Vám před konáním AP osobní
návštěvu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů v Praze pro
seznámení s prostory a pro případné upřesnění Vašich požadavků.
 Veškeré organizační informace, přihlášku a aktuality naleznete také na webových
stránkách: http://vpp.agrobiologie.cz/info

Důležité termíny:
Zaslání přihlášky
Zaslání loga společnosti (pro vytvoření plakátu)
Zaslání materiálů do brožury
Termín pro zaslání platby
Storno účasti na AP
Termín konání

30. 3. 2019

9. 4. 2019

