
 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA 

W INTERNETOWYCH EUROPEJSKICH TARGACH PRACY 

 

16 – 22 czerwca 2008 

 

www.ekipa.info  

www.workwindow.info  

 

Internetowe Europejskie Targi Pracy 

odbędą się w dniach 16 do 22 czerwca 2008 

na platformach internetowych: 

w Polsce – www.ekipa.info 

oraz 

w innych krajach Europejskich – www.workwindow.info 

 

i będą obejmowały następujące kraje Europejskie: 

Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, 

Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, 

Portugalia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania. 

 

Do uczestnictwa w Targach zapraszamy 

Pracodawców: 

Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Wystawców – pracodawców europejskich 
zainteresowanych rekrutacją polskich pracowników – firmy i przedsiębiorstwa prywatne, 
organizacje pracodawców, izby regionalne i branżowe, stowarzyszenia pracodawców oraz firmy 
doradztwa personalnego, które prowadzą działalność na terenie Europy, jak również te, które 
działają na terenie Polski lub planują inwestycje w Polsce. 
 
Kandydatów: 
 
Zapraszamy do uczestnictwa w Targach Kandydatów poszukujących nowych wyzwań 
zawodowych – fachowców, specjalistów, studentów, absolwentów szkół, kadrę kierowniczą i 
zarządzającą z różnych dziedzin i branż zainteresowanych pracą u pracodawców europejskich 
na terenie Polski i Europy. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIS TRESCI: 
 

O Targach 
Cel i adresaci Targów 
Informacje dla wystawców i kandydatów 
Formy uczestnictwa w Targach dla pracodawców 
Korzyści uczestnictwa w Targach 
Patroni medialni i partnerzy 
Kontakt 

 
 

O TARGACH: 
 
Wzrastające zainteresowanie pracodawców Europejskich pozyskiwaniem pracowników za 
pośrednictwem platform internetowych oraz imprez targowych takich jak targi pracy, a także ciągłe 
zainteresowanie kandydatów z Polski pracą w różnych miejscach kraju oraz za granicą, zaowocowało 
inicjatywą polskiej firmy doradztwa personalnego meetingpoint – personnel - search & selection           
i organizacją Internetowych Europejskich Targów Pracy, które odbędą się w dniach 16-22 czerwca 
2008 na platformie www.workwindow.info oraz www.ekipa.info. 
Oferty pracy pracodawców europejskich zaprezentowane na Targach skierowane będą do polskich 
specjalistów i techników z różnych dziedzin i branż, absolwentów szkół zawodowych i uczelni 
wyższych, kadry menadżerskiej i zarządzającej oraz pracowników do pracy zarówno na długo-
terminowe kontrakty, do prac sezonowych jak i pracowników tymczasowych. 
Internetowe Europejskie Targi Pracy otwierają dostęp dla pracodawców i kandydatów w całej Europie 
do europejskiej platformy pośrednictwa pracy – www.workwindow.info oraz jej polskiego 
odpowiednika: www.ekipa.info. 
 

CEL I ADRESACI TARGÓW: 
 
• Celem Internetowych Europejskich Targów Pracy jest dotarcie pracodawców europejskich do 
potencjalnych kandydatów do pracy z Polski oraz ułatwienie Polskim specjalistom znalezienia 
atrakcyjnych ofert pracy i zaprezentowania swojej kandydatury bezpośrednio pracodawcy za pomocą 
przesłanej aplikacji na dane stanowisko lub odbycia czatu Internetowego z pracodawca. 
• Pracodawcy będą mieli szanse na zaprezentowanie swojej firmy oraz ofert pracy za pomocą różnych 
narzędzi promocyjnych takich jak: wirtualna prezentacja firmy, udział w czacie lub sponsoring pokoju 
branżowego. Pracodawcom uczestnictwo w Internetowych Europejskich Targach Pracy pozwala na 
pozyskanie szerokiej grupy kandydatów z Polski znajdujących się zarówno w kraju jak i za granica. 
• Uczestnikami Internetowych Europejskich Targów Pracy będą pracodawcy europejscy 
zainteresowani rekrutacją polskich pracowników – firmy i przedsiębiorstwa prywatne, organizacje 
pracodawców, izby regionalne i branżowe, stowarzyszenia pracodawców oraz firmy doradztwa 
personalnego, które prowadzą działalność na terenie Europy jak również te, które działają na terenie 
Polski lub planują inwestycje w Polsce. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Adresatami Targów są wszyscy pracodawcy zainteresowani pozyskaniem pracowników z Polski oraz 
kandydaci do pracy z Polski poszukujący konkurencyjnych warunków zatrudnienia u pracodawców 
europejskich działających zarówno na terenie Europy jak i w Polsce m.in.; osoby bezrobotne, 
absolwenci uczelni i szkół zawodowych, średnich i wyższych oraz specjaliści i technicy, kadra 
kierownicza i zarządzająca. 
• Dla kandydatów Internetowe Europejskie Targi Pracy są doskonała możliwością do zapoznania się 
z ofertami pracy pracodawców europejskich za pośrednictwem internetu bez konieczności 
wychodzenia z domu lub z każdego innego miejsca na świecie. Ponadto, dla kandydatów Internetowe 
Europejskie Targi Pracy to szansa na atrakcyjne zatrudnienie i wymarzoną pracę u znakomitych 
pracodawców. 
 
 

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW I KANDYDATÓW: 
 
Wystawcy 
 
Firmy uczestniczące w Targach otrzymają dostęp do własnego konta oraz login umożliwiający 
zalogowanie się na platformie www.workwindow.info oraz www.ekipa.info. 
W odpowiedzi na ogłoszenia o pracę każdy z wystawców otrzyma formularze kandydatów w wybranej 
wcześniej wersji językowej ( do wyboru: polski, angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki) oraz 
dołączone do nich załączniki takie jak CV, zdjęcie lub list aplikacyjny przygotowane przez kandydatów. 
 
Kandydaci 
 
Podczas Targów kandydaci będą mieli możliwość wypełnienia elektronicznych dokumentów 
aplikacyjnych – formularzy (a także przesłania pracodawcom oryginalnego CV, zdjęcia i listu 
aplikacyjnego w formie załączników do formularza) oraz wysłania ich bezpośrednio do pracodawców, 
a także odbycia rozmowy z przedstawicielami firm europejskich w formie czatu. 
 
 

FORMY UCZESTNICTWA W TARGACH DLA WYSTAWCÓW: 
 

1. Pakiet standard 
 
Pakiet standard zawiera możliwość uczestnictwa wystawcy w 7-dniowych Internetowych Europejskich 
Targach Pracy: 
a) stworzenie Internetowego stanowiska targowego wyposażonego w: 
• opis firmy 
• opis ofert pracy 
• konto klienta, do którego będą napływały życiorysy kandydatów 
• video prezentacje oraz galerie zdjęć firmy oraz lokalizacje miejsca pracy (mapka) 
• logo z linkiem do strony internetowej 
• formularze kandydatów aplikujących na dane stanowisko dostosowane do potrzeb klienta ( klient 
będzie miał możliwość otrzymywania formularzy kandydatów w wybranym języku: po polsku, 
angielsku francusku, hiszpańsku, włosku lub niemiecku). 
b) możliwość kontrolowania na bieżąco przebiegu targów- statut, ilość złożonych CV na daną ofertę 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) możliwość bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń z ofertami pracy na platformie 
www.workwindow.info oraz www.ekipa.info przez okres 12 miesięcy po zakończeniu Internetowych 
Europejskich Targów Pracy 
d) możliwość skorzystania z 50% rabatu na kolejne edycje Internetowych Europejskich Targów Pracy 
organizowanych przez www.workwindow.info oraz www.ekipa.info. 
 

2. Opcje dodatkowe : 
 
 
Opcje dodatkowe to możliwość wyboru i dowolnej konfiguracji dodatkowych usług dla Wystawców 
takich 
jak: 
a) chat z kandydatami 
b) artykuł sponsorowany na STRONIE ARTYKUŁOWEJ (pełna informacja na temat działalności firmy: 
na przykład działalność, proces rekrutacji, możliwości awansu, oczekiwań wobec kandydata) 
c) banner firmy na głównej stronie Targów z przejściem do strony internetowej wystawcy lub do 
zakładki klienta na stronie Targowej w pokoju branżowym (opcja do wyboru przez klienta) 
d) sponsoring branżowy- logo firmy umieszczone w pokoju branżowym oraz banner z przejściem do 
strony internetowej wystawcy lub zakładki klienta w pokoju branżowym na stronie Targowej 
e) pozycjonowanie - przy opcji wyszukiwania ofert pracy poprzez branże 
f) dostęp do bazy danych kandydatów z całej branży 
g) dostęp do bazy danych kandydatów z całych Targów . 
 
 

KORZYSCI Z UCZESTNICTWA W TARGACH: 
 
Dla pracodawców 
 
* Oszczędność czasu i kosztów związanych z poszukiwaniem pracowników. Możliwość pozyskania 
kandydatów do pracy z całej Polski oraz możliwość dotarcia z ofertami pracy do Polaków 
przebywających poza krajem. 
* Baza danych kandydatów w kilku językach europejskich, dostosowana do potrzeb klienta: polski, 
angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki. 
* Dostęp do ogromnej bazy danych o kandydatach posiadających kwalifikacje z różnych dziedzin i 
branż. 
* Budowanie wizerunku firmy jako organizacji wykorzystującej nowoczesne technologie oraz coraz 
bardziej popularne i skuteczne formy pośrednictwa pracy zapewniające szybką selekcję i wybór 
pracownika z każdego sektora i branży oraz posiadających różnorodne umiejętności. 
* Możliwość długoterminowego i bezpłatnego prezentowania firmy oraz jej ofert pracy (12 miesięcy po 
zakończeniu Targów) Internetowej platformie pośrednictwa pracy www.ekipa.info oraz 
www.workwindow.info. 
 
Dla kandydatów 
 
* Bezpłatne uczestnictwo w Internetowych Europejskich Targach Pracy dla wszystkich kandydatów. 
* Możliwość szybkiego dostępu do ofert pracy i poznania potencjalnego pracodawcy przez 
kandydatów odwiedzających Targi. 
* Możliwość zaprezentowania swojej kandydatury wielu pracodawcom i trafienia do licznych baz 
danych o kandydatach. 
* Możliwość nieograniczonego czasowo prezentowania swojej kandydatury na internetowej platformie 
pośrednictwa pracy www.ekipa.info oraz www.workwindow.info. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZATOR Internetowych Europejskich Targów Pracy : 
 
meetingpoint – personnel search & selection 
 
 

PATRONI MEDIALNI Internetowych Europejskich Targów Pracy: 
 
Główny Patron medialny: Dziennik oraz dziennik.pl i praca.dziennik.pl 
Interia.pl 
Warsaw Voice 
All Inclusive 
miesięcznik Kariera 
Praca i Życie za Granicą 
studentnews.pl 
dlastudenta.pl 
Nowebiuro.pl 
?dlaczego 
korba.pl 
 

PARTNERZY Internetowych Europejskich Targów Pracy: 
 
Brytyjsko-Polska Izba Handlowa 
Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza 
Włosko-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa 
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa 
Uniwersytet Warszawski 
Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego 

  
BIURO ORGANIZACYJNE Internetowych Europejskich Targ ów Pracy : 

 
Zapytania i zgłoszenia dotyczące uczestnictwa w Targach prosimy kierować do Biura 
Organizacyjnego Targów: 
 
adres: 
meetingpoint – personnel search & selection 
 
Pl. Inwalidów 10 
01-552 Warszawa, Polska 
 
kontakt: 
Telefon: 00 48 22 869 44 16 
Fax:       00 48 22 869 44 17 
 
e-mail:  targipracy@ekipa.info  
 
www:    www.ekipa.info  
 
             www.meetingpoint.pl  


