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72 firmy

10 000 odwiedzających

15 prelekcji

14 doradców i ekspertów 

Czy targi pracy to atrakcyjna dla pracodawców forma zaprezentowania swojej firmy? 

Na ile uczestnicy targów korzystają z programu przewidzianego przez organizatora  

i kim są współcześni uczestnicy targów pracy? Na te pytania odpowiada raport Praca.pl 

przygotowany na podstawie kolejnej odsłony Targów Pracy Praca.pl 2016.

CZY WARTO BYĆ WYSTAWCĄ NA TARGACH PRACY? 

Czy w dobie komunikacji elektronicznej, webinariów, e-learningu i social media warto 

inwestować w tradycyjne, bezpośrednie spotkania z potencjalnymi kandydatami? Czy jest 

zainteresowanie taką formą spotkań z pracodawcami? Z analiz dokonanych na podstawie 

ankiet wypełnianych przez uczestników Targów Pracy, które odbyły się 9-10 marca 2016 roku  

w BUW wynika, że ta tradycyjna forma spotkań pracodawców z kandydatami to nadal wysoce 

atrakcyjna i efektywna – zdaniem kandydatów – metoda znalezienia swojego idealnego 

pracodawcy. Świadczą o tym następujące dane: 

uczestników docenia możliwość 
rozmowy z prestiżowymi 
pracodawcami91%

poleci Targi Praca.pl znajomym 
w przyszłym roku88%

uważa Targi Praca.pl za 
wydarzenie ELITARNE81%

uważa Targi Praca.pl za 
wydarzenie bardzo eksperckie70%

ocenia Targi Praca.pl lepiej od 
innych targów pracy, w których 
brali udział50%

Strona online

Relacja z Targów Praca.pl 2016

Fotorelacja

http://targi.praca.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=D_3trnDbFMc
http://targi.praca.pl/galeria.html


KIM JEST UCZESTNIK TARGÓW PRACY PRACA.PL? 
Szeroka promocja Targów w mediach, sieciach społecznościowych, poprzez e-mail marketing 
oraz na nośnikach offline spowodowała, że dotarliśmy do uczestników wielokanałowo. 
Uczestnicy Targów Praca.pl 2016 dowiedzieli się o wydarzeniu poprzez:

Facebook

znajomych

stronę www

promocję na uczelniach

 banery i reklamę w komunikacji miejskiej

28%

30%

20%

19%

13%

Dzięki temu uzyskaliśmy duże 
zróżnicowanie uczestników Targów:

Profil zawodowy uczestnika Staż pracy uczestnika

Należy zwrócić szczególną uwagę na 
doświadczenie zawodowe, którym 
dysponuje przeciętny uczestnik targów:

POWYŻEJ 3 LAT

1- 3 LAT

ROK LUB MNIEJ

SPECJALISTA

INNE

STUDENT/-TKA

BEZROBOTNY

KIEROWNIK

PRACOWNIK
FIZYCZNY



Organizacja Targów w stolicy i popularnym miejscu, jakim jest BUW, zachęciła do odwiedzin 
Targów nie tylko osoby z Warszawy. Wprawdzie mieszkańcy stolicy stanowili główny trzon 
uczestników (75%) to w Targach uczestniczyli również mieszkańcy pozostałych miejscowości 
województwa mazowieckiego czy osoby z województwa łódzkiego, lubelskiego, opolskiego, 
śląskiego, świętokrzyskiego a nawet kujawsko-pomorskiego. Dla wystawców o zasięgu 
ogólnopolskim to sposób na budowanie wizerunku również poza regionem Mazowsza. 

Targi oczami uczestnika

KIM JEST UCZESTNIK TARGÓW PRACY PRACA.PL? 

https://www.youtube.com/watch?v=Rqwn_BQbvmU


14% sprzedaż/obsługa klienta

12% administracja biurowa

10% finanse/księgowość/bankowość

9% inżynieria/przemysł

7% IT i nowe technologie

KIM JEST UCZESTNIK TARGÓW PRACY PRACA.PL? 

TOP 5
wskazywanych przez 
uczestników obszarów 
zawodowych to: 

Z perspektywy wystawców, ważny jest również obszar, w którym chcą pracować kandydaci.



WYSTAWCY, EKSPERCI, PRELEKCJE I WARSZTATY 
O sukcesie Targów decyduje nie tylko sama organizacja spotkania i profil wystawców, ale 
również wszystkie wydarzenia dodatkowe. Podczas Targów Praca.pl kandydaci, poza możli-
wością spotkania się i bezpośredniej rozmowy z pracodawcą, skorzystali z wielu atrakcji me-
rytorycznych: 

Efekty:

300
zdjęć do CV 

100
 nagrań video CV 

46%
uczestników spotkało się 
z doradcą zawodowym 

bądź psychologiem

15%
uczestników 

skonsultowało znajomość 
języka angielskiego  
z native speakerem 

68%
uczestników wykazało 

zainteresowanie udziałem  
w prelekcjach i warsztatach



WYSTAWCY, EKSPERCI, PRELEKCJE I WARSZTATY 
Mocny nacisk w tym roku położony został na prelekcje. 15 wystąpień merytorycznych zostało 
wysoko ocenionych przez uczestników.

4,69

PROF. JERZY BRALCZYK

BARTOSZ SOWISŁO

DAMIAN HUBA

ADAM LINKA

DARIUSZ MAKOSZ

IWONA X KUNACH

MARIUSZ NOWAK

ŁUKASZ PRASOŁEK

4,75

4,55

3,67

4,60

4,00

3,77

4,67

4,15

EMILIA BRODZIŃSKA, IZABELA RĘBAŁA

ADAM MARCZUK

PAWEŁ TKACZYK

BARBARA KARSKA

MAURYCY SEWERYN

KONRAD PIASECKI

MAREK KRZYWOŃ

4,63

4,64

4,27

4,77

3,44

4,24



WYSTAWCY, EKSPERCI, PRELEKCJE I WARSZTATY 
Uczestnicy targów docenili przede wszystkim możliwość bezpośredniego kontaktu z pra-
codawcami i dogodną lokalizację targów (po 90% odpowiedzi), jednak to nie jedyne atuty  
Targów Praca.pl w opinii uczestników wydarzenia.

możliwość bezpośredniego 
kontaktu z pracodawcą 90%

dogodna lokalizacja 90%

mocno rozbudowana strefa 
doradcza 80%

ciekawe i przydatne atrakcje 
towarzyszące78%

eksperckość wydarzenia 70%

Pozytywne oceny uczestników:



PROFESJONALNE STOISKA BUDUJĄ EMPLOYER BRANDING
Tegoroczne Targi Pracy Praca.pl przyniosły kilka ciekawych rozwiązań od strony pracodawców. Na sto-
iskach gościliśmy ambasadorów marek, którzy z pierwszej ręki opowiadali o pracy w danym zawodzie, 
a same stoiska były zaaranżowane w sposób ciekawy i przyciągający uwagę. Z ankiety przeprowadzonej 
przez Praca.pl podczas Targów wynika, że uczestnicy oczekiwali w szczególności merytorycznego przy-
gotowania pracodawców i ich otwartości na rozmowę.  Uczestników cieszyły też wszelkie innowacje 
– od kawy serwowanej uczestnikom przez jednego z wystawców, przez możliwość masażu, zagrania  
w grę elektroniczną, zabawy firmowym sprzętem czy wykonania profesjonalnego makijażu. Tego typu 
pomysły znacznie podnosiły atrakcyjność stoisk wystawców i zachęcały do zapoznania się z ofertami 
pracy pracodawców. 

TOP 5 najciekawszych stoisk wystawców w opinii uczestników:



PROFESJONALNE STOISKA BUDUJĄ EMPLOYER BRANDING

TOP 5 firm, w których uczestnicy chcą pracować w przyszłości:



PRACODAWCÓW ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI!
ARTUR WITEK, KOORDYNATOR PRODUKTÓW EVENTOWYCH 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TARGÓW PRACA.PL 2016 SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY ZA ZBUDOWANIE WRAZ Z NAMI NIEZWYKŁEGO WYDARZENIA.

KATARZYNA KOWALEWSKA, MARKETING MANAGER

MICHAŁ FILIPKIEWICZ, KONTAKT DLA MEDIÓW
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