Povezujemo najboljše!

Prireditev za zaposlovanje, razvoj blagovne znamke
delodajalca in promocijo kariernih produktov v Sloveniji.

KARIERNI SEJEM
MojeDelo.com 2018
Največji slovenski karierni sejem

ORGANIZATOR SEJMOV

O organizatorju sejmov
MojeDelo.com
MojeDelo.com je največji slovenski zaposlitveni portal,
kjer se dnevno objavi več kot 100 delovnih mest
uglednih in dobro stoječih slovenskih in tujih podjetij. Na
portalu najdete vse relevantne informacije o prostih
delovnih mestih in napotke za karierni razvoj.
Ponudnikom del je omogočen učinkovit kanal za
komuniciranje s trgom dela, karierno usmerjenim
iskalcem pa številna orodja in storitve za karierni razvoj
in iskanje zaposlitve. MojeDelo.com je blagovna znamka
podjetja Styria digital marketplaces, d.o.o.

Za neposreden stik med delodajalci in iskalci zaposlitve
skrbimo že več kot 13 let.

“Domačim in tujim podjetjem

omogočamo neposreden stik
z ustreznimi kandidati in s tem
vzpodbujamo njihovo
poslovanje!”

“Obiskovalcem omogočamo

neposreden dostop do podjetij
in jim odpiramo možnosti
nadaljevanja poklicne poti,
brezposelnim pa pomagamo
do nove zaposlitve.”
ORGANIZATOR IN IZVAJALEC
Styria digital marketplaces, d.o.o.
Verovškova 55, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 51 35 700
E: podpora@mojedelo.com
W: www.mojedelo.com

Največji karierni sejem MojeDelo.com
Izgradnja dobre baze potencialnih kandidatov
za lažje in bolj učinkovito delo v prihodnje
Dobri sodelavci so dragocen kapital in že od nekdaj je odkrivanje najboljših eden večjih izzivov za podjetja.
Kadrovski bazen dobrih kandidatov je v Sloveniji zelo plitek; običajno so dobri kandidati zaposleni in se
zavedajo svoje pozicije na trgu dela: oni so tisti, ki se bodo odločali, ali zamenjati delodajalca. Predstavite se kot
privlačen delodajalec na Kariernem sejmu MojeDelo.com in pritegnite najboljše kadre na slovenskem trgu dela!
Na sejmu prav tako gostimo številne druge ponudnike storitev in produktov, katerih glavna ciljna skupina so
karierno usmerjeni posamezniki (MBA šole, založniki, izobraževalne institucije itd).
Ker zagotovo tudi vi sodite med podjetja, ki želijo stopiti v stik s karierno usmerjenimi posamezniki, sodite na
16. karierni sejem MojeDelo.com. Z vašo ciljno skupino vas bomo povezovali pred, med in po prireditvi. Tako
boste zagotovo dosegli zastavljene cilje sodelovanja na največjem kariernem dogodku.

Kdaj in kje?
Karierni sejem MojeDelo.com bo v sredo, 18. 10. 2018 v
Kulturnem in kongresnem centru Cankarjev dom, Ljubljana.
Za obiskovalce bo odprt med 10.00 in 19.00.
Katera podjetja sodijo na Karierni sejem MojeDelo.com?
Podjetja, ki boste v prihodnjem letu zaposlovala oz. iskala nove sodelavce. Na sejmu boste
osebno spoznali veliko kvaliﬁciranih kandidatov, zgradili dobro bazo potencialnih, zanimivih
posameznikov, ki jih boste kontaktirali in rekrutirali takoj, ko boste želeli zapolniti novo delovno
mesto.
Podjetja, ki se želite predstaviti kot najboljši in zaželeni delodajalci. Če želite prepričati
najboljše, morate na svojem ugledu delati ves čas. Aktivno večmesečno promocijo pred sejmom
ter nastop na sejmu lahko izkoristite za gradnjo ugleda podjetja in za komunikacijo z bodočimi
sodelavci.
Izobraževalna podjetja in ponudniki drugih kariernih storitev in produktov boste imeli
edinstveno priložnost, da se predstavite svoji ciljni skupini – podjetja in karierno usmerjeni
posamezniki, ki vedo, da bodo postali bolj zaželjeni kandidati za boljša delovna mesta, če bodo
imeli več znanj.

Kdo so obiskovalci sejma?
Karierno usmerjeni posamezniki, ki bodo na sejmu spoznali potencialne delodajalce in našli
produkte/storitve, s katerimi bodo razvijali svoj karierni potencial.
Dijaki in študenti, ki vzporedno s šolanjem že razmišljajo o svoji karierni poti in možnostih za
zaposlitev.
Posamezniki, ki trenutno aktivno ne iščejo zaposlitve, so pa pripravljeni na nove priložnosti in
oceno svoje vrednosti na trgu dela.

Sejemska prireditev bo
odmevna!
Zaradi vas, ki boste soustvarjali prireditev,
jo bo obiskalo med 10.000 – 15.000
karierno usmerjenih posameznikov!

Program prireditve
Karierne točke za iskalce zaposlitve
Poleg osrednjega, »sejemskega« dela prireditve, obiskovalcem sejma
ponudimo pester spremljevalni program, ki jim lahko pomaga na poti do
zaposlitve z neposrednim knowhow-om, motivacijo in novimi idejami.

1. Brezplačno psihometrično testiranje
Na sejmu pripravimo kotiček z 10+ računalniki, kjer obiskovalci sejma
brezplačno rešijo psihometrično testiranje. Testiranje poteka preko
spletne strani. Reševanje testa poteka približno 15 minut, obiskovalci
sejma pa v tem času odgovorijo na 92 vprašanj. Po zaključku testa
oddajo svoj elektronski naslov, na katerega v roku 7 dni prejmejo
avtomatsko generirano poročilo o rezultatih testa.
>> Vsako leto test reši več kot 500+ obiskovalcev sejma

2. Brezplačno karierno svetovanje
Obiskovalcem sejma omogočamo brezplačno karierno svetovanje na 5
točkah, kjer od kariernega svetovalca dobijo informacije iz prve roke:
Katere elemente mora vsebovati življenjepis, da bo funkcioniral na
razgovoru za delo? Kakšen naj bo pristop? Kako moramo opisati
delovne izkušnje, da bodo dobile vrednost na papirju?
>> Vsako leto karierno svetovalnico obišče več kot 400 obiskovalcev.

3. Foto kotiček
Obiskovalcem sejma omogočamo brezplačno portretno fotograﬁranje.
Sliko lahko obiskovalci sejma priložijo svojemu osebnemu proﬁlu
na portalu Mojedelo.com, hkrati pa mu jo pošljemo na elektronski naslov
– tako lahko sliko priloži tudi v ostale oblike življenjepisa, portfelja …
Na sejmu izbrani fotograf opravlja fotograﬁranje, 3 dni po fotograﬁranju
pa kandidatom preko računalnika posredujemo fotograﬁjo v
administrativno okolje Mojedelo.com in na elektronski naslov.
>> Vsako leto foto kotiček obišče več kot 1.000 kandidatov.

4. Karierna predavanja
Del kariernega sejma predstavljajo karierna predavanja v dveh
predavalnicah, kjer gostujoči predavatelji obiskovalcem predstavljajo
pomembne in uporabne informacije o trgu dela, iskanju zaposlitve,
pripravi kariernega proﬁla in predstavitvi svojih veščin kot dela osebne
znamke posameznika. Predavanja in delavnice so za vse obiskovalce
sejam brezplačna.

Želite sodelovati na kateri izmed kariernih točk in dodatno
predstaviti lastne storitve, ideje in se izpostaviti kot ugleden
delodajalec ali pomemben akter na trgu dela?
Pišite nam na podpora@mojedelo.com in pripravili
bomo zaokrožen paket storitev za promocijo vašega
podjetja.

>> Vsako leto vsebinam v predavalnicah prisluhne več kot 3.500
obiskovalcev.

5. Podjetniški kotiček
Podjetniški kotiček je ena izmed točk na kariernem sejmu, ki je
namenjena predstavitvi podjetništva (oz. samostojnih podjetniških poti)
kot alternativne možnosti zaposlitvi. Raznovrsten in zanimiv program je
sestavljen predvsem iz izkustvenega vidika takih podvigov. Podjetniško
pot in izzive le-te poskušamo predstaviti s pomočjo podjetij in
posameznikov, ki so to pot že izkusili ali nam lahko na tej poti pomagajo.

6. »Kul« kariere znanih Slovencev
Obiskovalci sejma lahko prisluhnejo moderiranim pogovorom v Štihovi
dvorani z znanimi Slovenci, ki so iz svojega hobija, ideje, predvsem pa s
trdim delom, naredili privlačne kariere. Lani smo predstavili štiri kul
karieriste: Denisa Vehabovića, Liorja Kochavy-ja, Marka Baloha in
Sekumady Conde.

Svečana podelitev plaket

Uglednih delodajalcev 2018
Letošnjo podelitev najbolj uglednih delodajalcev v Sloveniji bomo povezali
z največjim Kariernim sejmom MojeDelo.com.
Najuglednejše delodajalce leta 2018 bomo razglasili
31. januar 2019 ob 20. uri v Klubu Cankarjevega doma.

Cenik razstavnih prostorov na Kariernem
sejmu MojeDelo.com
Zakupljen razstavni prostor predstavlja stojnico, ki vključuje stene,
napise, mizo in stole (količina opreme je odvisna od velikosti stojnice).

Cenik dodatnih storitev na Kariernem
sejmu MojeDelo.com
DODATNA STORITEV NA SEJMU MOJE DELO 2017
Karierni sejem MOJE DELO - električni priključek

Velikost razstavnega prostora

6 m2
9 m2
12 m2
15 m2
20 m2
24 m2

DDV ni vključen v ceno

1.250 EUR
1.650 EUR
2.100 EUR
2.400 EUR
3.150 EUR
3.750 EUR

Z zakupom razstavnega prostora prejmete
naslednje storitve (brez doplačila)
• Zakup razstavnega prostora ustrezne velikosti,
• podrobno predstavitev podjetja na spletni strani sejma

www.kariernisejem.com,
• osnovno predstavitev podjetja v izbranih medijih,
• intenzivno promocijo preko e-mailingov primernim kandidatom,
• vključitev na zemljevidu sejma,
• navedbo podjetja in predstavitev kadrovskih potreb v sejemskem
vodniku.

CENA brez DDV
75 €

Karierni sejem MOJE DELO - predavanje / 45 min

450 €

Karierni sejem MOJE DELO - samostoječi plakat 100x200 cm

220 €

Karierni sejem MOJE DELO - vlaganje v darilne vrečke
delodajalcem

1.100 €

Karierni sejem MOJE DELO - deljenje letakov v dvorani

300 €

Karierni sejem MOJE DELO - sejemski vodnik 4/1

3.150 €

Karierni sejem MOJE DELO - sejemski vodnik 3/1

2.550 €

Karierni sejem MOJE DELO - sejemski vodnik 2/1

1.850 €

Karierni sejem MOJE DELO - sejemski vodnik 1/1

1.250 €

Karierni sejem MOJE DELO - sejemska priloga - predstavitev
podjetja

350 €

Karierni sejem MOJE DELO - sejemska priloga 1/2

1.050 €

Karierni sejem MOJE DELO - sejemska priloga 1/1

1.550 €

Karierni sejem MOJE DELO - sejemska priloga 2/1

2.350 €

Če se želite predstaviti na sejmu, pokličite vašega
MojeDelo.com svetovalca na:

+386 1 51 35 714
ali nas kontaktirajte preko e-maila na

podpora@mojedelo.com.
Pripravili vam bomo predlog sodelovanja, ki bo najbolje sledil
vašim ciljem, ki jih želite doseči na sejmu MojeDelo.com.

DODATNE INFORMACIJE:
Klemen Petelin | vodja
projektov
klemen.petelin@styria.com
+386 40 272 550

Igor Željan | vodja prodaje
igor.zeljan@mojedelo.com
+386 41 788 225

