1
Név:
FELADATLAP – Rsz_k-cs_2015.09.24.

HVG Állásbörze
Üzemel-e ruhatár a helyszínen? (aláhúzás)

igen

nem

Hány Check in (becsekkolás) hely van?
Milyen egyen öltözetet láttál becsekkolásnál?

Mit tartalmazott a mappa, amit a belépésnél kaptál?

Mikor volt a 2015. tavaszi HVG Állásbörze?
Írj egy kiemelt állásajánló céget!
Ki a kiemelt médiapartnere a rendezvénynek?
Mit „hirdet” a kiállítás a látogatók felé?
TUDATOS FELKÉSZÜLÉS + MEGFELELŐ ÖLTÖZET =

?

A Karrier Iránytű a rendezvény kiadványa. Írd le, hogy szerinted mi a 3 legfontosabb tartalom benne!
1.
2.
3.
Hány oldalas a kiadvány?
Hogy hívják a prezentációkat segítő webes alkalmazást (közösségi prezentációs szoftver) amit használnak a
börzén?
Van-e a rendezvényhez társított nyereményjáték? (aláhúzás)
Írj 3 féle tanácsadást, ami van a rendezvényen:

Melyik képzést kínáló stand tetszett neked a legjobban és miért?

van

nincs
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Melyik képzést kínáló stand tetszett a legkevésbé neked és miért?

Az előbbieken kívül sorolj fel 5 képzést kínáló kiállítót:
1.
2.
3.
4.
5.
Melyik állást kínáló stand tetszett neked a legjobban és miért?

Melyik állást kínáló stand tetszett a legkevésbé neked és miért?
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Láttál-e olyan kiállítót, aki használja a QR (quick research) kód technológiát? Ha igen, kinél?

Hány százalék kedvezménnyel kaphatóak a HVG könyvek a B7-es standnál?
Írj legalább egy állást kínáló kiállítót, aki gyakornoki programot is ajánl:

A Női KarrierSarok melletti gyermekmegőrzőnek, mi a neve?

Mi a Personal Branding magyar megfelelője?
Olvasd el a Karrier Iránytű 3. oldalán lévő MÁV-START felhívást. Mi a véleményed róla?

Hányadik oldalon található az Impresszum a Karrier Iránytű kiadványban?
A standok mérete és a látott kiegészítők alapján (nem számít bele az online és a helyszíni szolgáltatások, a
látogatói mappa és az exkluzív megjelenések!), mit gondolsz melyik a rendezvény legdrágább standja?

Melyik kiállítóknál láttál egyéni szőnyegszínt?

Írj legalább 3 kiállítót, akiknél láttál megjelenítőt (a méret és a db szám nem számít!):
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Írj legalább 3 kiállítót, akiknél láttál vitrint (álló vagy pult vitrin):

A HVG minden standhoz alapszolgáltatásként adja a reszponzív Online Profil-t. Mit tartalmaz ez?

A kiállítóknak szóló megrendelőlapon feltüntetett árak, tartalmazzák-e az ÁFA-t? (aláhúzni)
igen

nem

Hány százalék kedvezménnyel lehet nyomtatni a Copy General standjánál?
Melyik standnál lehet fényképet készíttetni a CV-hez?
Melyik három nagyobb brand-é a kialakított pihenőterületek?
1.
2.
3.
Idézd vissza a meghallgatott előadást. Szerepelt-e benne, hogy a bérigény piramis melyik elven nyugszik?

Tetszett-e a HVG Állásbörze összességében? (aláhúzás)

igen

nem

Hasznosnak találtad-e a feladatlap kitöltését? (aláhúzás)

igen

nem

