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10 i 11 abril 2019

¿QUÈ ES?

foro e2 es la fira d’eixides
professionals per a estudiants i
titulats de l’Universitat Politècnica de
València.

¿ON?

Al campus de València, amb activitats
paral·leles als Campus d’Alcoi i
Gandía.

¿QUAN?

Els díes 10 i 11 d’abril de 2019.

DADES DEL foro e2 2018

VALENCIA/ALCOI/GANDÍA

112 empreses/

institucions participants i/o
patrocinadores.

9.591 CV’s recollits per les
empreses.
1.839 asistents als
seminaris d’orientació laboral,
conferències tècniques i
presentacions corporatives.
113.554 visites a les fitxes

de les empreses a l’App foro.

DATA LÍMIT
D’INSCRIPCIÓ
EMPRESES /
INSTITUCIONS

08/02/2019
MODALITATS DE
PARTICIPACIÓ

Des de l’Universitat Politècnica de
València us convidem a participar en
el foro e2 2018, en qualsevol de les
següents modalitats:
• Participant amb estand
• Participant amb estand doble
• Conferenciant
El foro e2 permetrà dispondre
d’un estand informatiu al campus
a aquelles empreses /institucions
interessades en col·laborar amb la
universitat i en incorporar personal,
així com la possibilitat de participar
en diferents activitats, augmentant les
relaciones amb la nostra Universitat,
com una expresió de la seua
responsabilitat social corporativa.
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SERVEIS
OFERITS

•

•

Neteja diària dels
estands.

•

Megafonía per
anunciar les activitats
programades.

•

Servici de càtering
incluit.

•

Locals per
l’emmagatzematge
dels materials.

•

Places de pàrquing.

•

App oberta al públic
amb la informació de
les activitats i fitxes de
les empreses.

•

Àmplia campanya de
difusió de l’event.

•
•
•
•
•
•

Recollir currículums
dels titulats i estudiants
d’últims cursos de la
UPV.
Dur a terme processos
de selecció.
Fer presentacions
d’empresa.
Participar en
conferències tècniques.
Conexió a internet (wifi).
Servei de manteniment
d’estands.
Vigilants de seguretat
les 24 h. del día.

EMPRESAS
PARTICIPANTS
A L’EDICIÓ
ANTERIOR

INSTITUTO VALENCIANO DE
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

ESPACIO VISUAL

País
Valencià

INSCRIU-TE EN

www.sie.upv.es/foro
Per a qualsevol consulta, podeu adressar-vos a:
Universitat Politècnica de València
Servicio Integrado de Empleo
Edificio Nexus - Camino de Vera s/n 46022
Valencia
Tel. +34 96 387 78 87
Fax +34 96 387 78 89
www.sie.upv.es/foro
foroempleo@sie.upv.es

