NỘI DUNG
THÔNG TIN CHUNG
MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN
CHƯƠNG TRÌNH
QUYỀN LỢI THAM DỰ

THÔNG TIN CHUNG
 Tên chương trình: NGÀY HỘI VIỆC LÀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
2019
 Thời gian: Từ 7g00 – 16g00, ngày 21.04.2019 (Chủ nhật)
 Địa điểm: Trường ĐH Khoa Họ c Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5,
TP.HCM.
 Ban tổ chức: Trường ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN và CÔNG TY TNHH
TRUYỀN THÔNG TRẦN VŨ
 Đối tượng tham gia: Sinh viên năm cuối, cựu sinh viên trường ĐH
Khoa họ c Tự nhiên, sinh viên các trường khác và người lao động cần
việc làm.
 Số lượng sinh viên tham gia: 4.000 sinh viên

MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA
Nhằm đáp ứng nhu cầu tư vấn việc làm và định hướng nghề nghiệp cho
sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối & cựu sinh viên Khoa Công Nghệ
Thông Tin – Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP. HCM, Khoa CNTT
trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên phối hợp với CÔNG TY TNHH TRUYỀN
THÔNG TRẦN VŨ tổ chức “Ngày hội việc làm 2019” cho sinh viên trường
tại trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên. Chương trình nhằm:
 Mời hỗ trợ quỹ khuyến học cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.
 Tạo ra cầu nối giữa nhà Tuyển dụng với đông đảo lực lượng Sinh viên,
người lao động có trình độ cao, tay nghề vững vàng, Doanh Nghiệp có
nhiều sự chọn lựa nguồn nhân lực cho mình.
 Chuyển tải hình ảnh thương hiệu, sản phẩm của Doanh nghiệp đến rộng
rãi sinh viên.

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN

LỄ KHAI MẠC
STT

TỪ

ĐẾN

THỜI LƯỢNG

1

7:00

8:30

1:30

Đón khách, chiếu clip giới thiệu các Doanh nghiệp

2

8:30

8:35

0:05

Bắt đầu chương trình – MC mời ổn định chỗ ngồi

3

8:35

8:40

0:05

Văn nghệ của sinh viên khoa CNTT – ĐH KHTN

4

8:40

8:45

0:05

Giới thiệu chương trình và đại diện công ty tham dự

5

8:45

8:50

0:05

Phát biểu của Đại diện nhà Trường

6

8:50

8:55

0:05

Phát biểu của đại diện các đơn vị tham dự

7

8:55

9:05

0:10

Trao học bổng “ Hành trang hướng nghiệp”

8

9:05

9:10

0:05

Đại diện Trường/ Khoa trao hoa cảm ơn

9

9:10

11:30

2:20

Ngưng hoạt động chiếu clip giới thiệu các công ty
Sinh viên tham quan các gian hàng

10

11:00

12:30

1:30

Sinh viên tham dự các trò chơi, rút thăm trúng
thưởng, tham quan các gian hàng

11

12:30
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Kết thúc chương trình

SƠ ĐỒ GIAN HÀNG

GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN

Gian hàng tiêu chuẩn bao gồm:
Khung gian hàng có in Bảng tên
Doanh nghiệp, 1 bàn (1,2m x
 0,5m), 2 ghế dựa, 1 bóng đèn
(1,2m), 1 ổ cắm điện.
 Đơn giá: 5.500.000 VNĐ/ gian
hàng
 Giá trên chưa bao gồm 10% thuế
GTGT.


QUYỀN LỢI THAM GIA
 Được tuyể n dụ ng theo hình thức toà n thời gian hay bá n thời gian từ lực lượng sinh viên,
cựu sinh viên củ a trường Đạ i họ c Khoa Họ c Tự Nhiên, mọ t só sinh viên củ a trường lân
cạ n và lực lượng lao đọ ng từ bên ngoà i.
 Quả ng bá Thương hiệ u củ a Doanh nghiệ p trực tiế p đế n sinh viên củ a trường ĐH Khoa
Họ c Tự Nhiên & nhiề u sinh viên cá c trường ĐH, CĐ trong thà nh phó .
 Được thu thạ p thông tin từ sinh viên củ a cá c trường trên là m tư liệ u nghiên cứu thị
trường, phụ c vụ cho cá c chiế n lược tung sả n phả m mới.
 Tên Doanh nghiệ p tạ i gian hà ng tuyể n dụ ng.
 Được thực hiệ n cá c chương trình khuyế n mã i trong “Ngà y Họ i Việ c Là m 2018” (vui lò ng
đăng ký trước với BTC).
 Được phá t tờ rơi, quả ng cá o trong chương trình họ i thả o tư vá n việc làm.
 Được tạ ng sả n phả m, quà tạ ng cho trường, sinh viên và người tham gia tuyể n dụ ng.
 Được tỏ chức trình diễ n cá c chương trình khuyế n mã i tạ i khu vực gian hà ng sau thời gian
lễ và họ i thả o tư vá n tuyể n dụ ng củ a chương trình.

QUYỀN LỢI THAM GIA
 Logo & tên Doanh nghiệ p tham gia tuyể n dụ ng được thể hiệ n trên panô sơ đò cung củ a
chương trình.
 Dán thông tin tuyển dụng tại bảng thông tin tuyển dụng

QUYỀN LỢI NHÀ TT VÀNG
MỨC TÀI TRỢ: 30.000.000 VNĐ
Tại địa điểm tổ chức:
 Logo Nhà Tài Trợ kích thước 40cm x 40cm trên phông nền sân khấu ngày hội (6m x
3m).
 Logo Nhà Tài Trợ kích thước 20cm x 20cm trên bandêrol chào mừng (5m x 1m) treo
trước cổng trường.
 Logo Nhà Tài Trợ trên bannêr và postêr đăng tải trên các diễn đàn công nghệ và dán ở
bán tin các trường lân cận.
 Được cấp 1 gian hàng trưng bày sản phẩm: (3m x 2m x 2.4m).
 Logo Nhà Tài Trợ kích thước 20cm x 20cm trên 02 bandêrol chương trình (8m x 1.2m)
tại khu vực tổ chức.
 Được cấp 01 gian hàng tiêu chuẩn (3m x 2m x 2.4m).
 Hỗ trợ 1 màn hình LCD 42 inch và 1 bộ âm thanh tại gian hàng tiêu chuẩn.

QUYỀN LỢI NHÀ TT VÀNG

Tại địa điểm tổ chức:








Được cấp 01 vị trí trêo bannêr (0,8m x 1,8m) tại khu vực gian hàng.
Được cấp 01 vị trí đặt standêê tại khu vực gian hàng.
Được nhắc tên Nhà Tài Trợ trong chương trình 02 lần:
+ Lần I: Lúc giới thiệu khách mời tham dự chương trình.
+Lần II: MC cảm ơn lúc kết thúc chương trình.
Được mời phát biểu 5 phút trong lễ khai mạc chương trình ngày hội.
Được tuyển dụng trực tiếp từ hàng ngàn sinh viên năm cuối, cựu sinh viên các
trường Đại học, Cao đẳng trong Thành phố.

Truyền thông:
 Đưa tin bài trên 1 website, forum dành cho sinh viên IT

