
Gadżety i gifty dla uczestników

NIEZBĘDNIK  
TARGOWY 

Przydatne przedmioty:

Merytoryka:

Zapasowe ładowarki i awaryjne baterie  
do urządzeń bezprzewodowych

Wydrukowana przepustka na parking

Podstawowe środki czystości w razie  
nieoczekiwanych wypadków np. mokre chusteczki

Ulubione przekąski mocy np. batonik proteinowy, koktajl 
owocowo-warzywny, orzechy, gorzka czekolada / 
czegokolwiek potrzebujesz

Służbowy laptop / telefon do pracy w razie nagłej potrzeby

Aktualne oferty pracy i praktyk w formie 
papierowej

Materiały o firmie do wglądu dla uczestników: broszury  
o procesie rekrutacji, ulotki o benefitach, Culture Book itd.

Multimedia na pendrivie np. animacje, filmy, 
karuzele zdjęć lub inne

Przykładowy skrypt rozmowy z kandydatami i przykłady 
odpowiedzi na podstawowe pytania dla Twojego zespołu

Login i hasło do Strefy Pracodawcy

Zestaw wizytówek z danymi do kontaktu

Osobista kosmetyczka: pomadka do ust, krople do oczu, 
tabletki nawilżające gardło, plastry na odciski etc.

Pojemnik na gadżety np. patera, szklany  
wazon/kula, drewniana skrzynka lub inny

Zabierz kilka sztuk  

więcej, żeby wymienić się 

też z innymi wystawcami.  

To świetny sposób  

na udany networking!

Sprawdź, czy formaty są 

dopasowane do nośników 

na stoisku!

Potwierdź z Opiekunem liczbę 

przedłużaczy niezbędnych  

na Twoim stoisku i pobór mocy 

urządzeń niestandardowych 

np. ekspres do kawy, maszyna 

do popcornu, lodówka itp.

x

https://absolventconsulting.pl/


Zorganizuj odprawę z zespołem dzień 
przed Talent Days

Naładuj prywatne urządzenie elektroniczne, 
zwłaszcza telefon

Zadbaj o 8 godzin snu i dobrą energię

Na miejscu sprawdź kody QR do strony kariery na 
materiałach brandowych

Sprawdź też, czy wszystkie atrakcje na stoisku 
działają prawidłowo

Post przed Talent Days o udziale Twojej firmy

Post tuż przed targami tzw. przypominajka

Post w trakcie wydarzenia - relacja live

Post po Talent Days podsumowujący doświadczenie

Ubierz się na cebulkę

Ubierz się wygodnie i zadbaj  
o element identyfikujący firmę  
np. firmowa koszulka, bluza czy przypinka

Włóż wygodne buty

Dress code, czyli brak kodu:

Last but not least…

Social media checkbox: 

https://absolventconsulting.pl/
https://www.tiktok.com/@absolventconsulting
https://www.instagram.com/absolventconsulting/
https://www.facebook.com/prACowka
https://www.linkedin.com/company/absolvent_consulting/mycompany/
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