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Szanowni Państwo! 

Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę XIX Ogólnopolskich Targach Pracy skierowaną do 
firm i instytucji zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu. Jak co roku przygotowaliśmy 
dla Państwa również atrakcyjną ofertę specjalną, której celem jest podkreślenie Waszej 
obecności na Targach. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszych propozycji. 
W przypadku pytań lub uwag pozostajemy do Państwa dyspozycji! 

Przypominamy, że tegoroczne targi odbywają się we środę 27 kwietnia, w godzinach od 1100 
do 1430, w hali wystawienniczej C spółki Targi Kielce S.A. znajdującej się przy ul. Zakładowej 1 
w Kielcach. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli już: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego oraz Prezydent Miasta Kielce. 

Oferta 

I. Koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej 

 Stoisko typ A – 6 m2 – 369 PLN brutto 
 Stoisko typ B – 9 m2 – 455 PLN brutto 
 Stoisko typ C – powyżej 10 m2 – cena 1 m2 wynosi 40 PLN brutto. 

W ramach opłaty zapewniamy profesjonalne stoisko targowe, składające się z: ścian 
zewnętrznych, fryzu wraz z nazwą wystawcy, stolika, krzeseł i gniazdka elektrycznego. 
W skład pakietu wchodzi również bezpłatne miejsce parkingowe i dostęp do Wi-Fi.  

Wystawcy zainteresowani zabudową indywidualną lub dodatkowym wyposażeniem 
i oznaczeniem stoiska standardowego proszone są o kontakt z Marcinem Paszkowskim 
(Koordynatorem Projektu z ramienia spółki Targi Kielce S.A.). Adres e-mail: 
paszkowski.marcin@targikielce.pl 

II. Warunki uczestnictwa w XIX Ogólnopolskich Targach Pracy w Kielcach 

Warunkiem uczestnictwa jest: 

 potwierdzenie udziału w XIX Ogólnopolskich Targach Pracy oraz zgłoszenie ofert 
pracy* (*nie dotyczy jednostek szkoleniowych i informacyjnych) na załączonych 
drukach do dnia 20.04.2016 roku. Potwierdzenia można dokonać pocztą tradycyjną 
na adres: Miejski Urząd Pracy w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce 
(decyduje data wpływu), faksem na nr: 41-340-60-25, lub na adres e-mail:  

malgorzata.baran@mup.kielce.pl lub targi@mup.kielce.pl 

 dokonanie wpłaty za wynajętą powierzchnię. Prosimy o przelanie środków na konto 
podane na drukach zgłoszenia do dnia 20 kwietnia 2016 roku. Faktura VAT zostanie 
przesłana po dokonaniu płatności lub przekazana podczas Targów. 
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Oferta specjalna 
Celem Oferty specjalnej jest dodatkowe podkreślenie Państwa obecności na XIX 
Ogólnopolskich Targach Pracy. Liczymy, że dzięki niej dacie się Państwo lepiej poznać 
zwiedzającym oraz przedstawicielom mediów i zaproszonym gościom. Będziecie też mogli 
skuteczniej budować swoją markę dobrego pracodawcy dzięki trafieniu z komunikatem do 
dużej i atrakcyjnej grupy docelowej. 

Propozycja skierowana jest do firm i instytucji, które wypełnią Warunki uczestnictwa w XIX 
Ogólnopolskich Targach Pracy w Kielcach opisane w punkcie II niniejszego dokumentu, 
a zatem zgłoszą się do udziału oraz dokonają opłaty za wynajętą powierzchnię 
wystawienniczą. 

III. Oferta specjalna (Część A - multimedia): 

Podczas XIX Ogólnopolskich Targów Pracy na ekranach rozmieszczonych w Targach Kielce 
S.A. (hala wystawiennicza C oraz budynek administracji) wyświetlane będą materiały 
multimedialne (prezentacje i filmy promocyjne) przygotowane przez wystawców. 

Prosimy o dostarczenie ich w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2016 roku, na adres 
e-mail: targi@mup.kielce.pl, pocztą tradycyjną na adres Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach 
(ul. Szymanowskiego 6, 25-261 Kielce), z dopiskiem: „Prezentacja XIX OTP”, lub osobiście na 
płycie CD / DVD, do pokoju nr 97 w siedzibie MUP Kielce, ul. Szymanowskiego 6.  

Specyfikacja techniczna 

Przyjmujemy materiały o następujących formatach: 

 filmy reklamowe w programie flash (spoty): flv 

 prezentacje: ppt, pdf 

 grafiki statyczne: jpg (rozmiar 1920 x 1080 pikseli, waga do 100 MB) 

 pliki video: flv, mp4, mov, mpg, avi, mpeg, wmv 

O kolejności emisji decyduje data potwierdzenia udziału w targach. Liczba wyświetleń 
w czasie imprezy uzależniona jest od ilości prezentacji dostarczonych przez wystawców. 
Uwaga - materiały emitowane są bez dźwięku. 

IV. Oferta specjalna (Część B – strona WWW Ogólnopolskich Targów Pracy: 
mup.kielce.pl/targi): 

Logotypy wszystkich wystawców biorących udział w XIX Ogólnopolskich Targach Pracy 
zostaną nieodpłatnie opublikowane na białym tle na stronie www.mup.kielce.pl/targi 
Warunkiem publikacji jest spełnienie Warunków uczestnictwa w XIX Ogólnopolskich Targach 
Pracy (patrz punkt II oferty) oraz przesłanie logotypu na adres targi@mup.kielce.pl 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2016 roku (preferowane formaty: jpg, 
png.). Informujemy ponadto, że zamieszczona na wyżej wspomnianej stronie Internetowej 
lista wystawców będzie zawierała linki do stron WWW. 
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