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Najväčší veľtrh práce orientovaný na 
študentov a absolventov vysokých škôl. 
Predstavuje priestor, kde sa študenti stretávajú s 
predstaviteľmi najväčších spoločností na 
našom aj medzinárodnom trhu.

Primárna myšlienka NDK je veľtrh práce - firmy 
prezentujú študentom svoje voľné pracovné 
miesta. Študenti majú možnosť zistiť, aký je 
dopyt na trhu práce, akú majú perspektívu do 
budúcnosti, prípad-ne si overiť svoje schopnosti 
a zručnosti.

Okrem hlavnej časti veľtrhu má významnú 
úlohu aj sprievodný program, ktorý je rozdelený 
do niekoľkých blokov.

Program zahŕňa: 
workshop-y a prednášky personálnych 
agentúr - ako si napísať životopis, ako sa 
prezentovať na pracovnom pohovore, 
príprava na AC a podobne
prezentácie a tréningy zúčastnených 
spoločností  
motivačné prednášky a príbehy úspešných

Reklamnú kampaň rovnako ako minulý rok 
pripravujeme v spolupráci s najoceňovanejšou 
slovenskou reklamnou agentúrou - Triad.

Prostriedky kampane:

plagáty a letáky na univerzitách
billboardy v Bratislave a Košiciach
promo MHD - Bratislava a Košice
printová reklama vo vybraných periodikách
rozhlasové spoty
online web bannery na vybraných 
portáloch
PR články vo vybraných periodikách a 
internetových portáloch

Národné Dni Kariéry 2013

Reklamná kampaň
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Spolupráca NDK a ŽU

Aj vy môžete prispieť k úspechu Národných 
Dní Kariéry 2013. Spolupracujte s nami na uni-
verzitnej roadshow.

Študenti Žilinskej univerzity sú zaujímavou skupinou pre  
Národné Dni Kariéry 2013. Náš veľtrh je najväčším 
veľtrhom pracovných príležitostí svojho druhu na 
Slovensku.

Žiadame Vás o podporu informovanosti študentov o 
NDK 2013 prostredníctvom priestoru na propagáciu v 
priestoroch univerzity a o možnosť uvoľniť študentov z 
vyučovania v čase konania NDK 2013.

Záleží nám na budúcnosti 
slovenských študentov a záleží 
nám aj na uplatnení študentov 
Žilinskej univerzity  na trhu práce.

Čo Vám to prinesie?

Stanete sa partnerskou 
fakultou NDK 2013

1. Propagácia partnerskej fakulty
ź webstránka www.ndk.sk
ź záverečná správa určená všetkým zúčastneným  

spoločnostiam a partnerom na NDK 2013
ź propagácia na mieste konania v Inchebe a v Spolo-

čenskom pavilóne v Košiciach
ź formalizovaná strana na webe www.ndk.sk
2. Propagácia ŽU  pred vašou cieľovou skupinou
3. Budovanie imidžu v spojitosti s veľtrhom práce

Prečo spolupracovať?

Vaši študenti sú pre spoločnosti 
zúčastnené na Národných Dňoch 
Kariéry veľmi zaujímaví.

Vďaka Vašej podpore umožníte 
študentom Žilinskej univerzity  získať väčší 
prehľad o trhu práce a ich možnostiach. 
Okrem budovania imidžu zodpovednej 
univerzity voči študentom, môžte 
priamo ovplyvniť pozíciu Vašej univerzity 
v rebríčku hodnotení uplatnenia 
absolventov vysokých škôl. Nehovoriac 
o proti-hodnote, ktorú Vám za danú 
podporu ponúkame, je to hlavne sila 
word of mouth a študenti, ktorí budú šíriť 
dobré meno univerzity ďalej, a to 2 
smermi:

1.) smerom k ostatným študentom
2.) smerom k firemnému prostrediu (firmy 
sa zaujímajú z akého prostredia daní 
študenti pochádzajú)
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Umožnite študentom 
navštíviť NDK

Podporu NDK 2013 môžete vyjadriť formou 
uvoľnenia študentov z vyučovania počas konania 
veľtrhu Národné Dni Kariéry. V praxi by to 
znamenalo, že študenti by boli vopred oboznámení 
s možnosťou zúčastniť sa veľtrhu NDK bez toho, aby 
sa im rátala absencia. Voľno by im bolo uznané len v 
tom prípade, pokiaľ sa študenti preukážu lístkom 
NDK s potvrdením dátumu - kedy sa veľtrhu NDK 
zúčastnil. Národné Dni Kariéry sú 2-dňovým 
podujatím. Pre študenta však nie je nutné, aby sa 
veľtrhu zúčastnil obidva dni.

Každý študent by mal nárok na voľno len počas 
jedného dňa. Na internetovej stránke www.ndk.sk 
sa môže vopred informovať o programe a na 
základe toho si vyberie, ktorý deň mu obsahom 
vyhovuje viac.

Príklad:

Pokiaľ sa študent nezúčastní vyučovania v stredu 
ani vo štvrtok a preukáže sa lístkom zo stredy, 
štvrtková neúčasť mu nebude akceptovaná.

Tipy pre Vás:

Ďalšou možnosťou je, že študent bude povinný 
dostaviť sa ráno do školy a oznámiť pedagógom, že 
ide na veľtrh Národné Dni Kariéry. Pedagóg bude 
vedieť, koľko študentov je na veľtrhu a na 
nasledujúcej hodine skontroluje, či majú potvrdené 
lístky.

Zhrnutie:

ź študenti vopred oboznámení o možnosti zúčastniť sa NDK bez absencie
ź nárok zúčastniť sa veľtrhu len na 1 deň (bez rátania absencie)
ź študent si vďaka programu na web stránke vie vybrať, ktorý deň je pre 
neho vhodnejší
ź študent sa zúčastní NDK, odloží si lístok
ź lístok si pri odchode nechá opečiatkovať - dátum a čas, kedy z veľtrhu 
odišiel
ź študent predloží pedagógovi opečiatkovaný lístok

Barbora Prostredná

marketing manažér
Národné Dni Kariéry 2013

barbora.prostredna@aiesec.sk
+421 915 127 615

Kontakt

Pomôžte nám s propagáciou veľtrhu 
medzi študentmi Vašej fakulty. 

Máme záujem o propagáciu na:

ź LCD obrazovkách v priestoroch ŽU

ź banneroch umiestnených v 
priestoroch budovy ŽU

ź logo NDK ako partnera na stránke 
ŽU

ź možnosť rozlepenia plagátov na 
povolené miesta a možnosť 

infostánkov v priestoroch fakulty 

Promujte NDK s nami
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