VIRTUALNI KARIERNI SEJEM 2020

Sejem poklicev in izobraževanja
za osnovnošolce
16. - 20. novembra 2020
organizator:

za srednješolce
23. - 27. novembra 2020
organizator:

soorganizator:

POVABILO K SODELOVANJU


Mestna občina Maribor letos prvič organizira Virtualni karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja
za osnovnošolce. Na tej podlagi in ob podpori Mestne občine Maribor bo Fundacija za izboljšanje
zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, s soorganizatorjem Zavodom RS za zaposlovanje, OS Maribor,
organizirala Virtualni karierni sejem – sejem poklicev in izobraževanja za srednješolce. Oba dogodka
bosta potekala na isti spletni programski platformi – Digital Event, v sodelovanju s Štajersko gospodarsko
zbornico, Območno obrtno – podjetniško zbornico Maribor, Univerzo v Mariboru, MKC Maribor in
drugimi.


Vaše podjetje pomembno prispeva k razvoju družbe znanja ter k razvoju in gospodarski razvitosti regije in
širše. Z vašim sodelovanjem želimo z njim prispevati k promociji poklicev ter preventivno vplivati na
usklajevanje ponudbe in povpraševanja na lokalnem trgu dela. Posebno pozornost želimo nameniti
predstavitvi poklicev, delovnega okolja in povezovanju mladih z gospodarstvom in izobraževalnimi
organizacijami. Glede na obstoječe razmere, ki so posledica globalne pandemije Covid-19, bo letošnji
Karierni sejem - sejem poklicev in izobraževanja potekal v sodobnejši, virtualni obliki.


Virtualni sejem predstavlja edinstveno priložnost za promocijo vašega podjetja, za krepitev sodelovanja
mladih z gospodarstvom in aktivnejše vključevanje mladih na trg dela v Mariboru in regiji. Obisk tako
učencev kakor dijakov bo virtualno vodeno organiziran s strani šol, s čimer bo številčno zagotovljeno več
tisoč obiskovalcev.


KAJ VAM PONUJA VIRTUALNI SEJEM?

Kot podjetju vam virtualni sejem omogoča, da se predstavite kot razstavljavec in komunicirate z obiskovalci v
enakem stilu, kot bi to storili na klasičnem sejmu. 


Lahko se predstavite v okviru področja:

Promocija poklicev in zaposlovanje doma in v tujini, štipendiranje: podjetja, obrtniki, organizacije, ponudniki
dijaškega in študentskega dela, študentski in drugi zaposlitveni servisi, ponudniki praktičnega usposabljanja,
ponudniki (prvih) zaposlitev.


Na spletnem mestu v virtualni stojnici predstavite obiskovalcem (osnovnošolcem, srednješolcem in širši
javnosti) vaše podjetje, kot perspektivnega delodajalca, predvsem katere profile zaposlujete, kakšno
izobrazbo potrebujejo ti profili, ipd.. Hkrati izkoristite priložnost za kadrovanje in mreženje z mladimi (npr.
glede spoznavanja poklicev, možnosti opravljanja obvezne delovne prakse, projektnega dela in štipendiranja
v času šolanja), s poudarkom na informiranju pomena krožnega gospodarstva in deficitarnih poklicev skupaj
z vajeništvom. Virtualna stojnica vam v tednu sejemske dejavnosti omogoča, da se s preprostimi teksti in
vsebinami, ali z naprednimi virtualnimi predstavitvami in z vklopi v »živo« povežete in nagovorite obiskovalce.
Po dogodku bo vaša stojnica na platformi, z vsebinami, ki jih boste želeli aktivna in za zainteresirane
obiskovalce dostopna še naslednjih 10 mesecev. 



Glede na vaše potrebe predstavitve lahko izbirate med različnimi paketi virtualnih stojnic (glej prilogo):



A

B

OSNOVNI PAKET

STANDARD PAKET

C

PREMIUM PAKET



Možna je tudi izbira lastne sestave paketa predstavitvene stojnice. Vsebine virtualne stojnice so v domeni
razstavljavca. Skrbniki platforme bodo na voljo za usmerjanje in nenehno zagotavljanje podpore
razstavljavcem pri opremljanju virtualne stojnice, zato ni potrebe po dodatnem IT kadru. 


Virtualne stojnice sestavljajo dvorane, ki so urejene po področjih, dvorane pa nato sestavljajo sejemsko okolje
po katerem se lahko gibljejo obiskovalci. Sejem dopolnjujejo še posebni sejemski prostori ter Info točka, kjer
so obiskovalcem na voljo vse informacije in katalog razstavljavcev.



POTEGUJTE SE ZA NAJ RAZSTAVLJAVCA
Vljudno vas vabimo, da sodelujete na

Po izboru obiskovalcev ste lahko izbrani za Naj

virtualnem

razstavljavca Virtualnega Kariernega sejma 2020, ki

kariernem

sejmu

2020

in

predstavite vaše podjetje, programe oz.

vam zagotavlja:



storitve, dosežke ter druge zanimivosti
(tehnološke in socialne inovacije).



brezplačno sodelovanje na  

Kariernem sejmu 2021;


Prepričajte

mlade,

dijake

oz.

bodoče

študente kako in zakaj sodelovati z vami na
njihovi nadaljnji karierni poti. 


podelitev Plakete in promocija naj
razstavljavca v medijih po dogodku.



Vašo povratno informacijo o interesu sodelovanja na dogodku sporočite do 28. 9. 2020 na naslov
info@stajerskagz.si. 


Ko bomo z vaše strani prejeli interes, vam bomo posredovali link za prijavo s preostalo
dokumentacijo/navodili za sodelovanje na dogodku. 


V kolikor vas zanimajo kakršnekoli dodatne informacije, nas lahko pokličete na Štajersko gospodarsko
zbornico po telefonu na 02 220 87 00 (Aleš Kegl in Dr. Dragica Marinič).




Vljudno vabljeni in lep pozdrav, 

Direktorica Mag. Aleksandra Podgornik

 


PREDSTAVITEV PAKETOV

A

OSNOVNI PAKET
OSNOVNI PODATKI

PREDSTAVITEV

LOGOTIP

POGOSTO POSTAVLJENA

VPRAŠANJA (FAQ)

INFORMACIJE

KOLEDAR

GALERIJA

VIDEO VSEBINE

GRADIVA  

PREDSTAVITEV ODDELKOV

PROSTA DELOVNA MESTA



207€ + DDV*


B

STANDARD PAKET
Vključuje vse funkcionalnosti
osnovnega paketa


ČLANKI

PRIJAVNI SISTEM IN
RAZGOVORI

WEBINAR

SPLETNA KLEPETALNICA


282€ + DDV*


C

PREMIUM PAKET
Vključuje vse funkcionalnosti
osnovnega in standard paketa


VIRTUALNI SPREHOD

INTERAKTIVNE ANIMACIJE

NAGRADNA IGRA

UGANKE



327€ + DDV*


* Paketna cena vključuje ceno za sodelovanje na obeh sejmih.
Omogočamo tudi dodatna naročila posameznih funkcionalnosti katere definiramo naknadno glede na vaše potrebe. 


PREDSTAVITEV FUNKCIONALNOSTI

A

OSNOVNI PAKET



OSNOVNI PODATKI

Uradni naziv, kontaktni podatki in logotip razstavljavca, ki se pojavi na stojnici in v
katalogu.




PREDSTAVITEV 


Kratka predstavitev z osnovnimi značilnostmi, bližnjicami do računov na socialnih
omrežjih (Facebook, Instagram), galerijo s slikami in zemljevidom z lokacijo razstavljavca.



Video galerija in video vsebine ponujajo možnost predvajanja predstavitvenega videa ali
direktnega nagovora s strani vodstva, znane osebnosti ali druge pomembne osebe. Videi
se predvajajo preko kanala Youtube, če ga razstavljavec ima ali preko Youtube kanala
Kariernega sejma.



SISTEM POGOSTIH VPRAŠANJ (FAQ) 

Zanimive teme ali vprašanja predstavite v obliki vnaprej pripravljenih odgovorov. 




GRADIVA


Ponudite dostop do različnih vrst gradiv, ki jih imate pripravljena v PDF obliki. 




PROSTA DELOVNA MESTA


Predstavite aktualna prosta delovna mesta.





PREDSTAVITEV FUNKCIONALNOSTI

B

STANDARD PAKET


WEBINAR


V živo preko spleta organizirajte spletno delavnico ali predavanje. Določite datum in čas
dogodka, ga poimenujte in pojavil se bo v uradnem urniku sejma. Predavanja bo možno
zakleniti, dodajati in odstranjevati uporabnike ipd.




POLJUBNO BESEDILO ALI ČLANEK


Kakršnekoli informacije, ki bi jih radi predstavili, pa niso zajete v nobenem od drugih
funkcionalnosti lahko predstavite v besedilu ali članku. Omenite lahko zgodovino vašega
podjetja, specifike glede vašega delovanja, predstavite določene produkte ipd. Članek
poljubno poimenujete ter ga opremite z naslovom in slikami.



SPLETNA KLEPETALNICA


V živo poklepetajte z obiskovalci sejma in odgovorite na njihova vprašanja. Sami določite
kdaj bo na voljo oseba za klepet, klepetalnico lahko tudi popestrite z različnimi gosti. 




PRIJAVNI SISTEM


Organizirajte prijave na specifične dogodke v okviru sejma ali izven (npr. ogled podjetja v
živo, webinar, ipd.), s pomočjo spletne prijavnice, kjer lahko tudi omejite število prijav.




PRIJAVA NA E-NOVICE


Omogočite obiskovalcem prijavo na vaše E-novice.







PREDSTAVITEV FUNKCIONALNOSTI

C

PREMIUM PAKET


VIRTUALNI SPREHOD


Ponudite virtualni sprehod za predstavitev poslovnih prostorov. 



INTERAKTIVNE ANIMACIJE



Nagradna igra


Pripravite vprašanja in možne izbire odgovorov, ki bodo zabaven izziv za obiskovalce vaše
stojnice. 



Anketa


Sestavite enostaven vprašalnik in pridobite odgovore na vprašanja, ki vas zanimajo. 



Uganka


Pripravite do 10 ugank za popestritev in interakcijo z obiskovalci na stojnici.




Uporabljamo platformo DigitalEvent

PARTNERJI

PRI ORGANIZACIJI VIRTUALNEGA

KARIERNEGA SEJMA SODELUJEJO:



Mestna občina Maribor






Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova






Zavod RS za zaposlovanje







Univerza v Mariboru







Štajerska gospodarska zbornica






Območna obrtno – podjetniška zbornica Maribor






Mladinski kulturni center Maribor

