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Inzerce

Úspěšné značky vyrůstají na úspěšných lidech.
Naším posláním je takové osobnosti vzdělávat 
a připravovat na kariéru po studiích.

Jsme Kariérní centrum VUT a již tři roky
studentům nabízíme pestrou paletu služeb
podporujících jejich rozvoj.

V nabídce nechybí konzultace životopisů 
i rozvoje kariéry nejen formou stáží.
Vzděláváme rovněž v oblasti pracovního práva,
připravujeme na pracovní pohovory a díky Vám,
našim 

Partnerství

Publikování pracovní nabídky 1 500 Kč

Sdílení inzerátu na soc. sítích KC 500 Kč

Zvýraznění inzerátu na webu 500 Kč

Zvýraznění inzerátu v newsletteru 500 Kč

10 inzerátů s 20% slevou 16 000 Kč

20 inzerátů s 25% slevou 37 500 Kč

Prodloužení platnosti o 10 dnů 500 Kč

Jednotlivé inzeráty
zveřejňované na webu KC po dobu 30 dnů

Předplacené balíčky
se zvýhodněním a neomezenou platností

Staňte se naším partnerem 
a získejte další slevy a výhody.

Logo na hlavní straně webu KC

Profil společnosti na webu KC

Možnost pořádání přednášek pro studenty

Zprostředkování spolupráce s fakultami

Logo a materiály v KC 500 Kč

Zvýraznění všech inzerátů na
hlavní stránce webu KC

2 500 Kč

Příplatkové služby7 500 Kč

Partner měsíce v newsletteru 3 000 Kč

2× Den s partnerem 
na soc. sítích KC

3 000 Kč

Podcast s partnerem 3 000 Kč

Logo/spot před semináři 500 Kč

Platnost všech inzerátů 45 dnů 2 000 Kč

Za každých 1 000 Kč investovaných do
partnerství s námi získáte slevu 2 % z ceny
veškeré inzerce pracovních nabídek.

Při partnerství za více než 10 000 Kč můžete za
dalších 5 000 Kč dokoupit 50% slevu na
veškerou inzerci.

Inzerci pracovních nabídek i bezplatné
zveřejnění studentských stáží nabízíme všem
podnikatelským subjektům.

Základní nabídku tvoří zveřejnění inzerátu na
našem webu kariera.vut.cz obvykle doplněné
sdílením na sociálních sítích. Jako novinku
můžeme nabídnout také zvýraznění inzerátu v
rozesílaném týdenním newsletteru pro
studenty, kde rovněž uvádíme přehled nových
nabídek.

Inzeráty umíme doplnit širokou paletou
multimediálního obsahu tak, aby maximálně
zaujaly.

Základní balíčekDíky partnerství s námi můžete navázat 
 spolupráci na jeden rok, která Vám přinese širší
možnosti prezentace před studenty 
a absolventy VUT a další výhody.

http://kariera.vut.cz kariera@vut.czNeváhejte se na nás obrátit.

Mezi našimi studenty budete vidět.

Získáte slevy na inzerci.

Pomůžeme Vám při komunikaci 
s fakultami a pracovišti VUT.

Co získáte?

Více možností oproti pouhé inzerci.

Brněnská technika má téměř 18 tisíc

hrdých talentů se zaměřením od

elektrotechniky přes finance až po

výtvarná umění.

partnerům, umožňujeme studentům nahlédnout
do života po studiích. Poskytujeme také právní
poradenství a pomáháme v začátcích vlastního
podnikání.

Abychom studentům nabídli kvlaitní služby
přispívající k rozvoji jejich kariérního potenciálu
využíváme rovněž externích odborníků.

I díky Vaší podpoře můžeme tyto aktivity
realizovat.

Vám naopak můžeme nabídnout možnost být
vidět a mnoha cestami oslovit naše studenty
napříč univerzitou, kteří mohou být jednoho dne
Vašimi zaměstnanci.


