CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES

PARTICIPAÇÃO COM PATROCÍNIO

PUBLICIDADE NO GUIA DA FEIRA

As organizações que assim o desejem poderão associar-se à
primeira feira de emprego da Universidade do Porto através
de um patrocínio, beneficiando de:

Será produzido um guia com a informação de todos os participantes; os dados submetidos na ficha de inscrição serão
publicados numa página gratuita.

• Stand gratuito na feira
• Presença do logo organizacional em posição de destaque
em todo o material de divulgação e promoção
• Flyers eletrónicos a serem distribuídos online por toda a
U.Porto (40.000 online) e alumni (90.000 online)
• Toalhete de papel, a ser distribuído nas cantinas universitárias 3 dias antes do evento
• Cartazes que serão afixados em todas as Faculdades (14) e
na Porto Business School
• Logo na contra capa do guia da feira
• 1 página de publicidade no guia da feira
Custo: 1.500 euros + IVA

A organização poderá ainda inserir uma página de publicidade personalizada no guia (A5/4 cores), pelo valor de 100
euros, sendo que os patrocinadores dispõem desta possibilidade de forma gratuita.
O guia será enviado por via eletrónica a todos os docentes,
pessoal não docente, investigadores e estudantes da U.Porto
(cerca de 40.000 elementos), alumni (cerca de 90.000), organizações participantes na feira e comunicação social, sendo
ainda impressos os exemplares necessários para todas as organizações participantes e convidados.
Para efeitos de inclusão de informação no guia da FINDE.UP,
só serão consideradas as inscrições efetuadas até ao dia 15
de outubro de 2015.

Inscreva já a sua organização

PARTICIPAÇÃO SEM PATROCÍNIO

TAXAS DE PARTICIPAÇÃO

A FINDE.UP organiza-se segundo um conceito de espaço
aberto e contínuo, sem as divisões habituais neste tipo de
eventos, pelo que existem duas possibilidades de stand:

As taxas de participação variam conforme a altura em que a
organização efetua a sua inscrição:

1. As organizaçãos podem utilizar integralmente as suas estruturas de exposição no espaço reservado;
2. Solicitar mesas e cadeiras à organização, utilizando elementos identificativos mais ligeiros (roll-ups ou similares).
O módulo básico tem 3m x 2m. Poderão ser agregados 2 destes módulos. Caso as organizaçãos desejem espaços superiores devem contactar o Gabinete de Empregabilidade da
U.Porto (empregabilidade@reit.up.pt)
Em qualquer caso, a inscrição dá direito a:
• 1 mesa 1,52m x 0,76 ou 2 mesas 0,76 x 0,76 (sujeitas à
disponibilidade existente).
• 2 cadeiras
• Tomada elétrica tripla. Organizaçãos que desejem quadro
elétrico poderão contratá-lo diretamente com a Exponor
(contactar www.servexpo.exponor.pt)

Antecipada (até 30-08-2015)		
Normal (1-09-2015 a 30-10-2015)		
Inscrições tardias			

350 €
400 €
450 €

A estes valores acresce o IVA.
Nota: os Patrocinadores estão isentos do pagamento de inscrição.

CANCELAMENTO
30-45 dias antes da feira:
75% de reembolso em todas as verbas pagas ou devidas
20-29 dias antes da feira:
50% de reembolso em todas as verbas pagas ou devidas
< 20 dias antes da feira:
Não haverá reembolso

• Acesso à internet por wireless

MONTAGEM E DESMONTAGEM

• Acesso a 2 representantes por organização*

A montagem terá lugar no dia 02 de novembro, entre as 9:00
e as 18:00. A desmontagem poderá ser efetuada logo após o
encerramento da feira ou no dia seguinte entre as 9h00 e as
14h00.

• 2 lugares de estacionamento
• 1 página de informação da organização no guia da feira
• Espaço para entrevistas (marcação no local)
*Se pretender enviar mais participantes informe-nos para
empregabilidade@reit.up.pt

A organização emitirá cartões de montagem e desmontagem.

Inscreva já a sua organização

Gabinete de Apoio ao Estudante e Empregabilidade
Albino Oliveira
@: empregabilidade@reit.up.pt
Tel: +351 220 408 093

