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Wpis do katalogu | informacje
Szanowni Państwo,
strona katalogu wystawców/uczestników 26. Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków jest formatu A5 (148,5 x 210 mm). Dokładnie sformatowane wzory stron dedykowane wpisom firmowym zawierają załączniki (docx). Zostały przygotowane w wersji polskiej i angielskiej do wyboru. Zamieszczenie wpisów w obu wersjach językowych spowoduje
zwiększenie kosztów. Uzupełniając treść prosimy nie zmieniać formatowania tekstu ani wielkości fontu. Jeśli otrzymany wpis będzie większy niż przewidziano na stronie layoutu, zostanie on skrócony do niezbędnego formatu lub dodana kolejna strona (płatna dodatkowo).
Moduły: Profil działalności i Informacje dodatkowe mogą być połączone, jeśli uznacie Państwo, że ten sposób prezentacji firmy będzie właściwszy. Tabelka została opracowana jako
synteza informacji – jeśli któryś wiersz nie dotyczy firmy można go usunąć i zwiększyć objętość pozostałych modułów.

Reklama w katalogu | informacje
Preferowany format pliku: pdf, także jpg, tif, eps
• format reklamy A5 (148,5 x 210 mm),
• spady 5 mm dookoła formatu,
• rozdzielczość pliku 300 dpi,
• przestrzeń barwna CMYK,
• istotne elementy (teksty, loga, itp.) powinny znajdować się w odległości min. 10 mm
od krawędzi reklamy.
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Lorem Ipsum Dolor

Profil działalności
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Cras ornare arcu dui vivamus arcu felis bibendum ut. Odio
eu feugiat pretium nibh ipsum consequat. Malesuada fames ac turpis egestas. Non sodales
neque sodales ut. Lacus viverra vitae congue eu consequat ac felis donec. Aliquet enim tortor
at auctor. Eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl rhoncus mattis. Pretium vulputate
sapien nec sagittis aliquam malesuada bibendum.
Ante metus dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum. Semper risus in
hendrerit gravida. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et. Dis parturient montes
nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies. Habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada. Risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse in est. Tristique senectus
et netus et malesuada. Purus in massa tempor nec feugiat nisl pretium fusce. Tellus molestie
nunc non blandit massa enim nec dui. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Vitae
auctor eu augue ut lectus arcu.
Lokalizacja
Liczba pracowników w Polsce
Liczba pracowników w innych krajach
Liczba ofert pracy
Liczba ofert płatnych praktyk
Liczba ofert bezpłatnych praktyk
Poszukiwani specjaliści
Terminy rekrutacji
Sposób rekrutacji

Informacje dodatkowe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Cras ornare arcu dui vivamus arcu felis bibendum ut. Odio
eu feugiat pretium nibh ipsum consequat. Malesuada fames ac turpis egestas. Non sodales
neque sodales ut. Lacus viverra vitae congue eu consequat ac felis donec. Aliquet enim tortor
at auctor. Eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl rhoncus mattis. Pretium vulputate
sapien nec sagittis aliquam malesuada bibendum. Ante metus dictum at tempor commodo.

Kontakt: Imię i nazwisko, stanowisko,
opcjonalnie: telefon, e-mail, adres strony www

26. JOB FAIR FOR ELECTRONICS ENGINEERS AND COMPUTER SCIENTISTS

Company name

FEIT WUT

Lorem Ipsum Dolor

Company’s business profile
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Cras ornare arcu dui vivamus arcu felis bibendum ut. Odio
eu feugiat pretium nibh ipsum consequat. Malesuada fames ac turpis egestas. Non sodales
neque sodales ut. Lacus viverra vitae congue eu consequat ac felis donec. Aliquet enim tortor
at auctor. Eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl rhoncus mattis. Pretium vulputate
sapien nec sagittis aliquam malesuada bibendum.
Ante metus dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus vestibulum. Semper risus in
hendrerit gravida. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et. Dis parturient montes
nascetur ridiculus mus mauris vitae ultricies. Habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada. Risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse in est. Tristique senectus
et netus et malesuada. Purus in massa tempor nec feugiat nisl pretium fusce. Tellus molestie
nunc non blandit massa enim nec dui. Etiam tempor orci eu lobortis elementum nibh. Vitae
auctor eu augue ut lectus arcu.
Company location
Employees number in Poland
Employees number in other countries
Job offers number
Paid internships offers number
Unpaid internships offers number
Recruited specialists
Recruitment deadline
Recruitment procedure

Additional information
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Cras ornare arcu dui vivamus arcu felis bibendum ut. Odio
eu feugiat pretium nibh ipsum consequat. Malesuada fames ac turpis egestas. Non sodales
neque sodales ut. Lacus viverra vitae congue eu consequat ac felis donec. Aliquet enim tortor
at auctor. Eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl rhoncus mattis. Pretium vulputate
sapien nec sagittis aliquam malesuada bibendum. Ante metus dictum at tempor commodo.

Contact: Name, surname, position,
optional: telephon number, e-mail, www adress
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