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Zaprezentuj swoją uczelnię 
wśród tysięcy młodych talentów.

19. Edycja - Wiosna 2023
20. Edycja - Jesień 2023



Talent Days to największe wydarzenie rekrutacyjne w Polsce, które 
w jednym miejscu gromadzi tysiące studentów, absolwentów oraz 
młodych profesjonalistów.

Naszą misją jest wsparcie młodych talentów w rozpoczęciu 
kariery marzeń. Współpracujemy z najlepszymi, by ułatwić 
studentom dostęp do ofert pracy, praktyk i staży u pracodawców, 
którzy dostosowują swoją ofertę do potrzeb osób uczących 
się/wchodzących na rynek pracy. W programie Talent Match 
bezpośrednio dobieramy oferty pracy idealnie odpowiadające 
kompetencjom i oczekiwaniom tych, którzy nam zaufali. Ważną 
częścią naszej działalności jest edukacja przygotowująca do 
podjęcia pierwszej pracy. 

Mamy Talent 
do targów pracy!



18 edycji Talent Days to łącznie:

Poznaj nas w liczbach!

507 588 zarejestrowanych
Młodych Talentów

81 410 e-CV 
zebranych przez pracodawców

33 388 osób zapisanych
na warsztaty

6 360 spotkań umówionych
w strefie Talent Match



Gdzie spotkasz nas w tym roku?

*obiekty wskazane na zdjęciach i daty mogą ulec zmianie

 Wiosna 2023 Jesień 2023

Katowice

14.03.2023

Kraków

16.03.2023

Warszawa

30.03.202310.2023

Wrocław

22.03.202310.2023 10.2023 10.2023

Poznań

10.2023-



Co składa się na Talent Days?                    

Skuteczna rekrutacja

Nasi Partnerzy potwierdzają skuteczność rekrutacji podczas wydarzenia. 
Z ich opinii wynika, że realnie zatrudniają kandydatów spotkanych na Talent Days.
_____________________________________________________________________________________________

Standy Pracodawców
W każdym z miast na uczestników czekają 
dziesiątki pracodawców oferujących 
stanowiska pracy dobrane do tej grupy 
docelowej. 

CV-points
Punkty, w których specjaliści z branży 
HR pomagają stworzyć CV wyróżniające 
się w czasie rekrutacji. 

Strefa Foto 
Dobre wrażenie robi się tylko raz, 
dlatego tak ważne jest profesjonalne 
zdjęcie, które można zrobić 
w przestrzeni targów. 

Strefa Warsztatów
Inspirujące, certyfikowane warsztaty 
prowadzone przez naszych partnerów 
mają na celu przybliżenia tego jak 
wygląda praca w różnych branżach. 

System e-CV zgodny z RODO
Każdy z uczestników posiada opaskę 
z zapisanym swoim CV, dzięki czemu bez 
trudu można zostawić kontakt do siebie 
u wybranego pracodawcy. 

Talent Match
W specjalnie przygotowanej strefie zapisani 
uczestnicy mogą spotkać się 
z pracodawcami na rozmowę mogącą być 
pierwszym krokiem ku rekrutacji. 



Strefa Akademicka to przestrzeń na Talent Days, która oferuje 
uczestnikom szeroki wachlarz możliwości zdobycia kompetencji 
niezbędnych na rynku pracy.  Jest to idealne miejsce do 
zaprezentowania oferty uczelni, a w szczególności kursów oraz 
studiów podyplomowych.  
____________________________________________________
MOŻLIWOŚCI, KTÓRE DAJE STREFA AKADEMICKA TALENT 
DAYS

Stoisko uczelni w przestrzeni Talent Days
 Bezpośrednie rozmowy z uczestnikami i prezentacja oferty uczelni. 

Warsztat 
Przedsmak tego, co oferują kursy uczelni i zaprezentowania się jako 
ekspert w danej dziedzinie. 

Działania marketingowe 
Zapewnienie widoczności nie tylko w trakcie Talent Days, ale również 
przed i po wydarzeniu.

Strefa Akademicka



Co można zyskać dołączając do Talent Days?

UCZELNIA
Talent Days to doskonała okazja do 
promocji uczelni jako instytucji 
przyjaznej pracującym studentom i 
wspierającej aktywizację zawodową. 

STUDENCI
Talent Days to jedyna w swoim 
rodzaju okazja do bezpośredniego 
poznania przyszłego pracodawcy, 
zbadania rynku pracy, tego co jest 
wymagane i oferowane.



Rozwiń z nami swoją uczelnię!

____________________________________________________________________________________________

Tytuł Partnera Talent Days

Logo uczelni w zakładce 
Partnerzy na naszej stronie 
www.talentdays.pl 
(ponad milion  odsłon rocznie). 

Logo uczelni  w postach o 
partnerach Talend Days na 
głównych social media. 

Logo uczelni na drukowanym 
przewodniku po wydarzeniu.

Stand w przestrzeni Talent Days

Najbardziej zaangażowanym we 
współpracę partnerom chcemy 
zaproponować obecność w 
przestrzeni targowej. 
Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną 
ofertę dla uczelni partnerskich, jeśli 
są Państwo zainteresowani z chęcią 
ją zaprezentujemy. Warunki w takim 
przypadku ustalamy indywidualnie. 

Szkolenia

Nasze poczucie misji wsparcia 
młodych talentów nie kończy się na 
samych targach pracy. Chętnie 
dzielimy się wiedzą pomocną na 
początku kariery w czasie 
organizowanych przez nas szkoleń.

Macie inny pomysł? Chętnie o nim porozmawiamy!



Jak można promować 
Talent Days?

Działania online:
● mailing do członków organizacji, 
● udostępnienie materiałów promocyjnych na 

grupach moderowanych przez organizację,
● umieszczenie banerów reklamowych i informacji 

o Talent Days na stronie internetowej organizacji 
(np. w zakładce aktualności) oraz w mediach 
społecznościowych.

Działania offline:
● rozmieszczenie plakatów Talent Days w 

strategicznych punktach uczelni (np. sekretariaty, 
biblioteki, stołówki, szatnie),

● wspólne wyjście na targi. 



Porozmawiajmy o naszej współpracy!

Karolina Grzesiak
University & Partner Relations Specialist
e-mail: karolina.grzesiak@absolvent.pl
telefon: +48 600 017 366

Do zobaczenia na 
Talent Days!


