
Targi pracy dla specjalistów, stażystów  

oraz praktykantów

Automotive Job Fairs 2017 to wydarzenie skierowane do firm  
i najlepszych specjalistów z branży motoryzacyjnej.

To idealne miejsce integracji środowiska, wymiany doświadczeń,  
ale przede wszystkim pozyskania nowych partnerów i pracowników.

AUTOMOTIVE JOB FAIRS 2017 TO:

•	 targi pracy, staży i praktyk

•	 wystawcy z całej Europy 

•	 wysoki standard organizacji

•	 baza ofert pracy, staży i praktyk

•	 konferencje, prezentacje, spotkania

•	 innowacje techniczne i technologiczne

•	 mobilne rozwiązania IT dla uczestników

•	 wsparcie instytucji państwowych,  
branżowych, lokalnych

•	 największe firmy i koncerny z sektora automotive

Termin: 9 – 10 czerwiec 2017r. 
Częstochowa – Centrum Konferencyjne SCOUT 

ul. Drogowców 12, 42 – 200 Częstochowa

G R U P A

ORGANIZATORZY:



•	 rezerwacja sal

•	 aplikacja w systemie Android i IOS

•	 dane kontaktowe do organizatorów

•	 dostęp do bazy zalogowanych uczestników

•	 możliwość przeglądania profili uczestników 

•	 spersonalizowany kalendarz umówionych spotkań

•	 szczegółowy program Automotive Job Fairs oraz  
konferencji, prezentacji i spotkań

CONFERENCE NETWORKING.  
JAK TO DZIAŁA?
Platforma webowa oraz mobilna aplikacja to narzędzie wspierające 
uczestników przy organizacji spotkań podczas Automotive Job Fairs 
2017. Dzięki Conference Networking w prosty sposób umówią  
Państwo na rozmowę kwalifikacyjną potencjalnego pracownika

Udogodnienia dla wystawców korzystających z naszego rozwiązania

zaloguj się do aplikacji

wyszukaj potencjalnych pracowników/pra codawców/partnerów biznesowych

zapoznaj się z profilem poten cjalnego pracownika/pracodawcy/partnera biz nesowego

zaproś na spotkanie według dostępności własnego kalendarza

powiado mienia o nowych zaproszeniach będziesz dostawał drogą mailową  
oraz poprzez aplikację mobilną

potwierdź zaproszenie, śledź listy umó wionych spotkań oraz wysłanych zapro szeń  
oczekujących na potwierdzenie

Conference Networking krok po kroku…



KOSZTY WYSTAWIENNICTWA  
NA AUTOMOTIVE JOB FAIRS 2017

Powierzchnia:
 

Wariant I - Powierzchnia stoiska 10 m2

Wariant II - Powierzchnia stoiska 15 m2

Zabudowa stoiska: TAK (istnieje możliwość samodzielnego wykorzystania stoiska przez wystawcę)

Powyższy sprzęt jest wypożyczany na 2 dni konferencji wraz z montażem i demontażem. Ceny wystawiennictwa nie uwzględniają kosztów osób do 
obsługi stoiska. Szczegółowe warunki uczestnictwa zostały określone w regulaminie imprezy Automotive Job Fairs 2017. Podane ceny są cenami netto. 
Jeśli potrzebujesz innego stoiska/wyposażenia skontaktuj się z nami

Koszty udziału w spotkaniach towarzyszących na Automotive Job Fairs 2017  
(dotyczy wystawców/firmy zewnętrzne/instytucje)

Koszty udziału w I Konferencja Szefów Działów HR z branży motoryzacyjnej (max. 180 osób)
Udział jednego przedstawiciela (Szefa Działu HR) w konferencji: 600 zł/osobę (140 EUR)

Koszty prezentacji firmy w Meeting Startups  
2 000 zł (480 EUR) – dla firm/członków Polskiej Izby Motoryzacji
3 000 zł (720 EUR) – dla firm zewnętrznych

Udział w bankiecie Automotive Job Fairs 2017 - 300 zł (70 EUR)/osobę

Opis wyposażenia: 

Cena uwzględnia następujące wyposażenie:
•	 stelaż z elementów zgodnych z normatywami 

Octanorm
•	 białe ścianki zewnętrzne stoiska 
•	 fryz z nazwą własną firmy (bez logo)
•	 2 stoły, 4 krzesła 
•	 1 lada na stoisko
•	 1 szt. gniazdo elektryczne (podwójne) na stoisko
•	 4 punkty świetlne (halogeny 150W) 
•	 wieszak
•	 kosz na śmieci

Dodatkowe opcje wyposażenia:
•	 wykładzina 300 zł (72 EUR)
•	 dekoracje kwiatowe 200 zł (48 EUR)
•	 telewizor: 600 zł (143 EUR)
•	 czajnik elektryczny 50 zł (12 EUR)
•	 oświetlenie kolorowe LED 700 zł (170 EUR)
•	 hokery 120 zł (29 EUR)
•	 stolik kawowy 150 zł (36 EUR)
•	 poster multimedialny 990 zł (240 EUR)
•	 ekspres do kawy Nespresso 750 zł (180 EUR)
•	 lada multimedialna 850 zł (200 EUR)
•	 nadruk logo nad wejściem 250 zł (60 EUR)
•	 fotele 120 zł/szt. (30 EUR)

Cena z zabudową stoiska (dotyczy wariantu I/II)  
400 zł/m2 (95 EUR/m2) – dla firm/członków Polskiej Izby Motoryzacji 
500 zł/m2 (120 EUR/m2) – dla firm zewnętrznych

Cena bez zabudowy stoiska (dotyczy wariantu I/II)
350 zł/m2 (85 EUR/m2) – dla firm/członków Polskiej Izby Motoryzacji
450 zł/m2 (108 EUR/m2) – dla firm zewnętrznych

Zostań patronem Automotive Job Fairs 2017 

Patron główny targów (branża motoryzacyjna) – pakiet platynowy
Patron główny targów (branża HR) – pakiet platynowy

Patron branżowy (branża motoryzacyjna / HR) – pakiet złoty
Patron branżowy (branża motoryzacyjna / HR) – pakiet srebrny

Patron bankietu – pakiet „Automotive Business Party” 

Szczegóły dotyczące patronatu u organizatorów. 



Grupa ANG

Daniel Węgrzynek
Mobile: +48 604 339 844
Email: daniel.wegrzynek@grupa-ang.com
Funkcja: organizator, kontakt z mediami

Agnieszka Węgrzynek
Mobile: +48 668 490 860
Email: agnieszka.wegrzynek@grupa-ang.com
Funkcja: rozliczenia, rezerwacje

Polska Izba Motoryzacji

Ewa Rosik
Mobile: +48 606 332 653
Email: rosik@pim.pl
Funkcja: organizator, kontakt z wystawcami

Magdalena Szczypińska
Mobile: +48 600 003 241
Email: szczypińska@pim.pl
Funkcja: organizator

Targi pracy dla specjalistów, stażystów  

oraz praktykantów

DANE DO FAKTURY:

AUTO-NET GROUP SP Z O.O., UL. GRZYBOWSKA 87, 00-844 WARSZAWA, NIP: 701-047-92-49
BANK ZACHODNI WBK - PLN 97 1090 1043 0000 0001 3398 4817

BANK MILLENNIUM - EUR 28 1160 2202 0000 0002 8067 2904

biuro@automotivejobfairs.com.pl

http://automotivejobfairs.com.pl 

https://www.facebook.com/Automotive-Job-Fairs/

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem aplikacji 
na stronie internetowej z wykorzystaniem: 

•	 Facebook lub LinkedIn
•	 Rejestracja / logowanie poprzez: email + hasło 

Logować w aplikacji na stronie internetowej oraz 
w aplikacjach mobilnych można za pośrednictwem 
tych samych metod, dla których dostępna jest  
reje stracja


