
NR.

1. Įmonės pavadinimas dalyvių sąraše renginio metu 
dalinamose brošiūrose-programose (5000 vnt.).

1. Stendo dydis priklauso nuo statuso. Standartinį stendą sudaro: aliuminės konstrukcijos, baltos sienelės, frizas su įmonės pavadinimu, šviestuvai, stalas, 2 kėdės, elektros lizdai (pagal poreikį), 
šiukšliadėžė. Dėl papildomų priedų stendui tariamasi su tiesioginiu paslaugų tiekėjo UAB „Ekspozicijų centras“ atstovu Laurynu Ūseliu, el. p. laurynas@expo.lt, M: +370 612 49221.

2. Suteikiama galimybė atskiroje erdvėje pademonstruoti įmonės išskirtinę veiklą, technologijas, organizuoti įvairias veiklas, pristatyti organizacijos vykdomas akademijas ir pan.,  
arba trumpas 15 min. pranešimas. 
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2.

3. Įmonės pavadinimas renginio dalyvių sąraše, kuris
pristatomas studentams prieš renginį
(karjerosdienos.ktu.edu); socialiniuose
tinkluose (Kauno technologijos universiteto „Facebook“
paskyra – pasiekiamumas 28000, bendrai visose „Face-
book” paskyrose 40000, KTU Studentams paskyra
– 8000), aktyvios agitacijos fakultetuose ir bendrabučiuose
(pasiekiamumas – 10 tūkst. KTU studentų);
informacijos sklaida Lietuvoje.

4. Standartinis parodų stendas renginio metu.1 2 x 3 m

3 vnt. 5 vnt. Pagal poreikį, bet 
ne daugiau 10

Pagal poreikį, bet 
ne daugiau 15

2 x 3 m 2 x 4 m 2 x 5 m

5. Pietūs įmonės atstovams.

6. Darbo / praktikos pasiūlymas paskelbimas specialioje 
lentoje „JOB WALL“ renginio metu.

7. Interneto ryšys renginio metu.

8. Elektroninė kontaktų apsikeitimo sistema 
(Studentas -> Organizacija).

9. Galimybė dalyvauti Inovacijų alėjoje.2

10. Įmonės laisvų darbo / praktikos vietų skelbimas studentams 
3 savaites prieš renginį studentams skirtame naujienlaiškyje.

Įmonės reklama ir papildomas laisvų darbo / praktikos vietų 
skelbimas studentams 1 savaitę prieš renginį Universiteto 
televizorių ekranuose.

PASLAUGOS

DALYVAVIMO RENGINYJE STATUSAS

DALYVIS DALYVIS + PARTNERIS
PAGRINDINIS
PARTNERIS

12. Įmonės kaip renginio partnerio logotipas reklamoje Kauno mieste 
(plakatai: A1 – 100 vnt., A2 – 200 vnt., reklama stotelėse – 10).

Karjeros
dienos 2018

Įmonės logotipo paskelbimas interneto svetainėje 
karjerosdienos.ktu.edu
1 mėn. prieš ir 3 mėn. po renginio 
(pasiekiamumas – 10 tūkst. KTU studentų).

11.

Komercinis pasiūlymas



NR. PASLAUGOS

DALYVAVIMO RENGINYJE STATUSAS

DALYVIS

700 EUR 1600 EUR 3000 EUR 4000 EUR

13. Įmonės logotipo arba pavadinimo integravimas reklaminiuose 
straipsniuose ir informaciniuose plakatuose arba antraštėse 
įvairiuose interneto portaluose (min. 3 straipsniai).

14. Įmonės logotipo arba pavadinimo integravimas reklaminiuose 
skydeliuose (min. 500 tūkst. parodymų).

15. Įmonės logotipas arba pavadinimo paminėjimas reklaminiame klipe 
(radijuje, internete).

16. Informacinis straipsnis su įmonės atstovo interviu, informacija 
pateikta ktu.edu tinklapyje (170 000 lankytojų per mėnesį).

17. Įmonės atstovo sveikinimo žodis renginio atidarymo metu.

18. Įmonės atstovų pranešimas aktualia tema (30 min.) atskiroje 
pranešimų erdvėje.

19. Įmonės logotipas „Žalgirio“ arenos LED juostose. 

20. 4 įmonės vėliavos renginio patalpose.

21. Papildoma vertė įmonei*.

Jūsų investicija (suma su PVM)
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DALYVIS + PARTNERIS
PAGRINDINIS
PARTNERIS

* įsitraukiant į studentų karjeros ugdymo programas: 

mentorystės programa  talentų ugdymo programa karjeros valdymo programa

1 kv.m didesnis nei pagal statusą skiriamas parodų stendas

Karjeros
dienos 2018

Komercinis pasiūlymas

Daugiau informacijos: Tel. +370 616 18 097 El. p. karjera@ktu.lt 

190 EUR


