


SPONSORLUK DOSYASI

EGE BÖLGESİ KARİYER FUARI 2020

“Yetenek Her Yerde” temasıyla, 2019 yılında yola çıkan 
Bölgesel Kariyer Fuarları, Cumhurbaşkanlığı Himayele-
rinde, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından üniver-
siteler, kamu ve özel sektör kurumları ve meslek odalarının 
iş birliği ile gerçekleştirilen kariyer etkinlikleridir. Her böl-
gede gerçekleştirilen bu etkinliklerden biri olan “Ege Böl-
gesi Kariyer Fuarı” bu yıl 20-21 Mart 2020 tarihlerinde 
09:00-18:00 saatleri arasında İZMİR KÜLTÜRPARK 1 VE 
2 NO’LU HOLLER’de Ege Üniversitesi ev sahipliğinde ve 
16 üniversite iş birliğinde gerçekleştirilecektir.

Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan etkinliğe katılacak öğrenci 
ve mezunlar, firmaların insan kaynakları yetkilileri ile iş/staj 
fırsatları, kariyer imkanları gibi konularda ilk ağızdan bilgi 
alabileceklerdir. Ayrıca çeşitli kişisel ve mesleki gelişim et-
kinliklerine, panellere, mülakat simülasyonlarına ve firma-
ların İK temsilcileriyle yapılacak mülakatlara katılabilecektir.

KATILIMCILAR
Ege Bölgesi’ndeki 17 farklı üniversitenin öğrencilerinin/mezunlarının katılımına açık olacak bu organizasyonda;

• İş fırsatı yakalamak isteyen öğrenciler ve mezunlar
• Staj imkanı arayan öğrenciler
• Kariyer hedeflerini farklılaştırmak ve geliştirmek isteyen lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezunlar katılım göstereceklerdir.
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FİRMA VE KURUMLAR
• Katılımcı Firma ve kurumlara İzmir Kültürpark fuar alanında 2 gün boyu stand açarak Ege bölgesindeki 17 üniversite-

nin farklı bölümlerinden katılım gösterecek öğrencilere /mezunlara kendilerini tanıtma olanağı verilecektir.

• Sunumlar, Mülakat Simülasyonları, Atölye Çalışmaları, Bilgilendirme Oturumları, Örnek Olay Çalışmaları yer alacaktır.

• Firma ve kurumlara stantlarında iş ve staj için CV kabullerinin yapılması sağlanacaktır.

• Mezun ve son sınıf öğrencilerimizle mülakat yapmak isteyen kurum ve şirketlere mülakat odası tahsis edilecektir.

Yetenek Kapısı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla bir internet 
platformu olan ‘Yetenek Kapısı’nı üniversitelerin hizmetine sunmuştur. Kariyer Merkezleri’nin ihtiyaçlarına göre hazırlanan 
‘Yetenek Kapısı’ platformu gençler ve işverenlerin zamandan ve mekandan bağımsız şekilde sürekli iletişimde kalabilme-
lerini sağlamaktadır. Öğrenciler ve mezunlar, ‘Yetenek Kapısı’nda profil oluşturarak, kariyer ağına ilk adımı atabilecektir. 
Oluşturulan profil aracılığıyla, kariyer fuarları, etkinlikler ve eğitimler incelenebilecektir. Gençler söz konusu etkinlik ve 
eğitimlere, ‘Yetenek Kapısı’ üzerinden başvurabilecektir. Öte yandan, ‘Yetenek Kapısı’ işverenler için de doğru ve hızlı insan 
kaynağına ulaşmayı kolaylaştıracaktır. İşverenler, bünyelerinde gerçekleşecek iş ve staj ilanlarını, fuar ve etkinlikleri ağ üze-
rinden gençlere daha kolay duyururken, gençler de bu duyurular üzerinden işverenlerle iletişime geçebilecektir.

Fuara katılan tüm firmalar bu platforma üye olarak yıl boyunca ücretsiz olarak platformdan faydalanma imkanı bulacaklardır. 

Firma Stant Alanları 

• 11.000 metrekarelik alana 200’ü aşkın sayıda sponsorluk türüne göre firmaların yerleşimi olacaktır.

• Ana Sponsor 

27 metrekarelik alan:30.000 TL
Tüm tanıtım materyallerinde daha büyük logo ve isim kullanımı yapılarak ”ANA SPONSOR” olarak yer alması
Organizasyonun tanıtımı için kullanılacak olan branda, afiş, broşür vb. materyallerde yer alması
İnternet üzerinden yapılacak tanıtımlarda kurum logo ve bannerının yer alması
Kültürpark holleri girişinde branda kullanımı
Katılımcı firmalara verilecek teşekkür belgelerinde logo ve isim kullanımı
Program kitapçığında ve fuar krokisinde logo ve isim kullanımı
Atölye çalışması, örnek olay için alan kullanımı
Etkinlikte, firma yetkililerine protokol içerisinde yer vermek ve protokol düzeyinde ağırlama
2 masa, 4 sandalye, çöp sepeti, elektrik bağlantısı, alınlık yazısı ve öğle yemeği tarafınıza sağlanacak hizmetlerdir.
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• Standart Sponsor

18 metrekarelik alan:10.000 TL
Firma logosunun ”STANDART SPONSOR” olarak tüm dijital tanıtım malzemelerinde yer alması
Organizasyonun tanıtımı için kullanılacak olan branda, afiş, broşür vb. materyallerde yer alması 
Atölye çalışması, örnek olay için alan kullanımı
İnternet üzerinden yapılacak tanıtımlarda kurum logo ve bannerının yer alması
Katılımcı firmalara verilecek teşekkür belgelerinde logo ve isim kullanımı
Program kitapçığında ve fuar krokisinde logo ve isim kullanımı
1 masa, 3 sandalye, çöp sepeti, elektrik bağlantısı, alınlık yazısı ve öğle yemeği tarafınıza sağlanacak hizmetlerdir.

• Ürün/Hizmet Sponsorluğu (Gıda/Konaklama/Ulaşım/Teknik)

9 metrekarelik alan ücretsiz verilecektir.
Firmanın logosunun ”ÜRÜN SPONSORU” olarak tüm dijital tanıtım malzemelerinde yer alması
Organizasyonun tanıtımı için kullanılacak olan branda, afiş, broşür vb. materyallerde yer alması
İnternet üzerinden yapılacak tanıtımlarda kurum logo ve bannerının yer alması
Katılımcı firmalara verilecek teşekkür belgelerinde logo ve isim kullanımı
Program kitapçığında ve fuar krokisinde logo ve isim kullanımı
1 masa, 2 sandalye, çöp sepeti, elektrik bağlantısı, alınlık yazısı ve öğle yemeği tarafınıza sağlanacak hizmetlerdir.

• Standart Katılımcı 

9 metrekarelik alan:2.000 TL 
Firma isminin ana afiş/program afişlerinde dijital ve basılı olarak yer alması
1 masa, 2 sandalye, çöp sepeti, elektrik bağlantısı, alınlık yazısı ve öğle yemeği tarafınıza sağlanacak hizmetlerdir.

• Katılımcı 

6 metrekarelik alan:1.000 TL 
1 masa, 2 sandalye, çöp sepeti, elektrik bağlantısı, alınlık yazısı ve öğle yemeği tarafınıza sağlanacak hizmetlerdir.

• Kamu Kurumu

6 metrekarelik alan ücretsiz verilecektir.
1 masa, 2 sandalye, çöp sepeti, elektrik bağlantısı, alınlık yazısı ve öğle yemeği tarafınıza sağlanacak hizmetlerdir.

NOT: Tüm katılımcılarımız stant alanının içine sığacak ve stant alanının dışına taşmayacak şekilde örümcek stant, 
roll up vs. getirebilir. Mülakat yapmak isteyen ve taleplerini bildiren firmalara mülakat odası tahsis edilecektir.

Hesap Adı: EÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IBAN NO: TR 27 0001 2009 7140 0044 0000 04 numaralı hesa-
ba yatırılması ve dekont bilgisinin açıklama kısmına ege bölgesi kariyer fuarı yazarak egekariyerfuari@gmail.com 
adresine gönderilmesi rica edilmektedir. Dekontlarını gönderen firmalara muhasebe fişi maille gönderilecektir.
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Fuara 11 bin öğrenci kayıt yaptırırken, stantlar gün boyu ziyaretçilerin akınına uğramıştır. Öğrenciler kurum ve firma tem-
silcilerinden, staj ve istihdam imkanları ile ilgili bilgiler alırken, öğrencilerin kariyer planlama ile ilgili sorunları 17 üniver-
sitenin stantlarında yanıt bulmuştur.

EGE BÖLGESİ KARİYER FUARI 2019

14 Mart 2019 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merke-
zi’nde Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde tüm gün 
yapılan etkinliğin ana sponsorluğunu Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı ile Kutlusan üstlenmiştir. Ege Kariyer Fuarı’nda 
aralarında Savunma Sanayii Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİ-
TAK’ın bulunduğu 16 bakanlığa bağlı 33 resmi kurum 
ve kuruluş ile aralarında Havelsan, Arkas Holding, Bakioğlu 
Holding, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu gibi önemli şirket-
lerin olduğu 189 kurum stant açmıştır. 
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KOORDİNATÖR ÜNİVERSİTE

PAYDAŞ ÜNİVERSİTELER



■ ■ 

IS'IN 
UCUNDA 

SEN 
VARSIN 

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı 

desteği/öncülüğü ve Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Ege Bölgesindeki 

bütün üniversitelerin öğrencilerini ve mezunlarını Türkiye'nin lider kurum ve 

kuruluşlarıyla bir araya getiren "Ege Bölgesi Kariyer Fuarı"na katılımınızdan 

onur duyarız. 

Başvuru için Tıklayınız

O egekariyerfuari.org � egekariyerfuari@gmail.com 

� O (232) 311 3856 / 2145 / 3550 / 3594

O@ egekariyerfuari 

https://egekariyerfuari.org/basvuru-formu
https://egekariyerfuari.org/basvuru-formu

