Oferta dla Biur Karier
O PORTALU
dlaStudenta.pl to największy
w Polsce portal internetowy
skierowany do młodych ludzi.
Co miesiąc docieramy
do 1,5 mln osób, a liczba ta
wciąż rośnie! Nasi odbiorcy
to ludzie młodzi, ambitni,
przedsiębiorczy, zdolni,
poszukujący aktywnie pracy.
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Serwis praca.dlaStudenta.pl, od ponad 10 lat, skutecznie pomaga
studentom i absolwentom w zdobyciu doświadczenia
zawodowego poprzez staże i praktyki, a także w znalezieniu
wymarzonej pracy. Portal jest też źródłem informacji dla
pracodawców, poszukujących młodych, ambitnych i zdolnych
osób, które przyczynią się do dynamicznego rozwoju ﬁrmy.

Nasza Oferta
W ramach współpracy oferujemy Państwu:
zamieszczenie pełnej wizytówki Biura Karier
na naszym portalu obejmującej – opis
działalności, aktywny link, dane teleadresowe,
logo, zdjęcia, integrację z proﬁlem na FB
zamieszczanie oferty organizowanych
przez Państwa szkoleń w dziale:
szkolenia.dlaStudenta.pl
patronat medialny portalu nad wszelkimi
organizowanymi przez Państwa wydarzeniami
możliwość zamieszczania artykułów poradnikowych
dla studentów np. jak napisać dobre CV
w dziale: studia.dlaStudenta.pl

Wszelkie proponowane przez nas świadczenia
w ramach współpracy barterowej są bezpłatne!
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rozpropagowanie wśród studentów
znajomości zasad funkcjonowania Biura Karier
ułatwienie studentom i absolwentom
aktywnego wejścia na rynek pracy
dotarcie z informacjami i ofertami
do szerokiego grona studentów i absolwentów
poszerzenie wiedzy studentów i absolwentów
w zakresie umiejętności miękkich
promocja organizowanych
przez Biuro Karier wydarzeń

Nasze Oczekiwania
W ramach współpracy oczekujemy od Państwa:
zamieszczenia, w widocznym miejscu na Państwa
stronie www, podlinkowanego logo dlaStudenta.pl
oraz (w miarę możliwości) opisu portalu
umożliwienia promocji portalu podczas wydarzeń,
które obejmujemy naszym patronatem medialnym
np. logo na materiałach drukowanych promujących
dany projekt, ustawienie roll up’a itp.

ZACHĘCAMY

DO WSPÓŁPRACY !
Zapraszamy do kontaktu z portalem
w celu omówienia szczegółowych warunków.

Katarzyna Smoleń

Dział Marketingu portalu dlaStudenta.pl
tel. 602 488 727
e-mail: katarzyna.smolen@mindmedia.pl

