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Silver Sponsorship Package
Participar na feira FJC Porto de Emprego como Silver Sponsor é uma excelente oportunidade para elevar
a notoriedade da sua empresa. Garante visibilidade destacada em todo o evento. Este ano, o FJC Porto
de Emprego irá contar com a parceria da Câmara Municipal do Porto e terá Media Partners, que permitirão uma maior divulgação da feira.
As empresas podem associar-se à feira FJC Porto de Emprego através do Silver Sponsorship Package,
beneficiando de:
• Oferta de 1 lugar para stand no Espaço Empresas de 1 a 3 de março de 2016:
		
O espaço destinado ao Stand terá uma dimensão de 9m2 (3x3) que incluirá:
			- Alcatifa;
			- Instalação elétrica;
			
- Acesso wireless à internet;
			
- Duas cadeiras e mesa (se requisitado no momento da inscrição);
• Oferta de 1 lugar na atividade “Apresentações de Empresas”. O Silver Sponsor tem prioridade
na escolha do horário da sua apresentação e pode escolher qualquer modalidade de apresentação;*
• Credenciais de identificação personalizadas de Silver Sponsor;
• Prioridade na escolha do local para o stand;**
• Oferta de 1 lugar na atividade “Speed Recruitment”, a decorrer no dia 2 de março de 2016, pelas
18h;
• Oferta de 2 lugares de estacionamento;
• Destaque do logótipo da empresa, na qualidade de Silver Sponsor, em todo o material de divulgação e promoção do evento, entre eles:
			
- Cartazes, afixados pelas faculdades da U.Porto;
			
- Mupis, espalhados por toda a cidade do Porto;
			
- Flyers, a serem distribuídos em toda a cidade do Porto, nos dias antecedentes
			ao evento;
			
- Flyers Eletrónicos, a serem distribuídos online por toda a U.Porto;
			
- Programa do evento;
			
- Meia página de publicidade no Guia do Estudante;
			
- Logo na contracapa do Guia do Estudante;
			
- Toalhete de Papel, a ser distribuído no bar da FEP, antes e durante o evento;
			
- Site oficial do evento;
			
- Facebook oficial do evento (com mais de 13 600 seguidores);

Solicitamos uma contrapartida financeira de 1 500€ + IVA

* A escolha do horário para apresentação será feita segundo o critério de ordem de inscrição, caso exista mais do que um Silver Sponsor e, só
após, a escolha por parte dos Gold Sponsors.
** A escolha do local para o stand será feita segundo o critério de ordem de inscrição, caso exista mais do que um Silver Sponsor e, só após, a
escolha por parte dos Gold Sponsors.
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A P R E S E N T A Ç Õ E S D E E M P R E S A S ***
NOVIDADE 2016

APRESENTAÇÕES FLASH
Três empresas, o mesmo público
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INSCREVA-SE JÁ! VAGAS LIMITADAS

Para mais informações e para inscrever a sua empresa, por favor, contacte:
André F. Macedo | Project Manager
Telf.: 91 043 2400
Email: andre.macedo@fjc.pt

portodeemprego.fjc.pt
facebook.com/fjc.portodeemprego

*** As apresentações das empresas têm duração máxima de 45 minutos. As apresentações Flash têm a duração máxima de 20 minutos.

