
Lahko se predstavite v okviru naslednjih področij:



POVABILO K SODELOVANJU

 

Ob podpori Mestne občine Maribor in ostalih partnerjev bo Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih 
možnosti PRIZMA, ustanova, tudi v letošnjem letu organizirala karierni sejem, namenjen srednješolcem. 
Dogodek podpira tudi Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor.



Vaša izobraževalna organizacija pomembno prispeva k razvoju družbe znanja ter k razvoju in gospodarski 
razvitosti regije in širše. Z vašim sodelovanjem želimo prispevati k promociji izobraževalnih organizacij in 
njihovih programov ter preventivno vplivati na usklajevanje ponudbe in povpraševanja na lokalnem trgu 
dela. Posebno pozornost želimo nameniti promociji poklicev in povezovanju srednješolcev z izobraževalnimi 
organizacijami in gospodarstvom. 



Glede na obstoječe razmere, ki so posledica globalne pandemije Covid-19, bo letošnji Karierni sejem - sejem 
poklicev in izobraževanja potekal v sodobnejši, virtualni obliki na platformi ob administrativno tehnični in 
strokovni podpori sodelavcev Factumeventa.

  

Virtualni sejem predstavlja edinstveno priložnost za promocijo vaše organizacije, saj bo obisk srednješolcev 
virtualno organiziran s strani srednjih šol.



KAJ VAM PONUJA VIRTUALNI SEJEM?



Kot izobraževalni organizaciji vam virtualni sejem omogoča, da se predstavite kot razstavljavec in 

komunicirate z obiskovalci v enakem stilu, kot bi to storili na klasičnem sejmu.


 


           študij oz. terciarno izobraževanje doma in v tujini: fakultete, visoke šole, višje strokovne šole;


           izobraževanje odraslih, vseživljenjsko učenje in dodatno izobraževanje: srednje šole in šolski centri. 



Na spletnem mestu v virtualni stojnici predstavite obiskovalcem (dijakom in širši javnosti) svoje formalne in 

neformalne izobraževalne programe, vključno z drugimi informacijami tj. o poklicih za katere se mladi v 

okviru študija oz. šolanja izobrazijo, priložnosti za mednarodno mobilnost, možnost štipendiranja za študij v 

tujini, možnost zaposlitve, ipd.





Virtualna stojnica vam v tednu sejemske dejavnosti omogoča, da se s preprostimi teksti in vsebinami, ali z 

naprednimi virtualnimi predstavitvami in z vklopi v »živo« povežete in nagovorite obiskovalce. Po dogodku 

bo vaša stojnica z vsebinami, ki jih boste želeli, na platformi aktivna in za zainteresirane obiskovalce dostopna 

še naslednjih 10 mesecev.  


VIRTUALNI KARIERNI SEJEM 2020 

sejem poklicev in izobraževanja za 

SREDNJEŠOLCE 23. - 27. november 2020



Vsebine in opremljanje virtualne stojnice so v domeni razstavljavca, kar omogoča enostavnost platforme in 

podpora sodelavcev Factumeventa.


 


Virtualne stojnice sestavljajo dvorane, ki so urejene po področjih, dvorane pa nato sestavljajo sejemsko okolje 

po katerem se lahko gibljejo obiskovalci. Sejem dopolnjujejo še posebni sejemski prostori ter Info točka, kjer 

so obiskovalcem na voljo vse informacije in katalog razstavljavcev.





Vašo povratno informacijo o interesu sodelovanja na dogodku sporočite do 18. 9. 2020 


na naslov prijava@karierni-sejem.si.



Ko bomo z vaše strani prejeli interes, vam bomo posredovali link za prijavo s preostalo 

dokumentacijo/navodili za sodelovanje na dogodku. 



V kolikor vas zanimajo kakršnekoli dodatne informacije, nas lahko pokličete po telefonu na št. 02/333 13 39, 

(kontaktna oseba Jona Vizjak) ali pišete na elektronski naslov:  j.vizjak@fundacija-prizma.si 



Vljudno vabljeni in lep pozdrav, 


Vljudno vas vabimo, da sodelujete na 

virtualnem kariernem sejmu 2020 in 

predstavite vašo organizacijo, izobraževalne 

programe, dosežke ter druge zanimivosti 

(tehnološke in socialne inovacije). 



Prepričajte dijake oz. bodoče študente zakaj 

izbrati za nadaljnjo izobraževalno pot prav 

vašo izobraževalno organizacijo.


POTEGUJTE SE ZA NAJ RAZSTAVLJAVCA 
Po izboru obiskovalcev ste lahko izbrani za Naj 

razstavljavca Virtualnega Kariernega sejma 2020, ki 

vam zagotavlja:



            brezplačno sodelovanje na “hibridnem” 


            Kariernem sejmu 2021;


            podelitev Plakete in promocija naj               


            razstavljavca v medijih po dogodku.



Dušanka Lužar Šajt, direktorica


Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti 

PRIZMA, ustanova


Ekipa


VšečKAM in GREM - Karierni center za mlade



A B C

Glede na vaše potrebe predstavitve lahko izbirate med različnimi paketi virtualnih stojnic (glej prilogo):



             OSNOVNI PAKET                                             STANDARD PAKET                                             PREMIUM PAKET



Operacijo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


