Motivujte žáky základních škol k výběru profesí,
které potřebujete ve Vaší firmě!

Po velkém úspěchu prvního ročníku v roce 2019

Veletrh povolání Opava 2020
21. a 22. října 2020, 9–18 hod.
Víceúčelová hala Opava

Příležitost pro poskytovatele odborného vzdělávání
a zaměstnavatele v okrese Opava
Organizátoři:

Podpora:
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Informace pro vystavovatele
ÚVOD
V reakci na pandemii COVID-19 a s tím
spojená vládou nařízená opatření, jsme
váhali s rozhodnutím, zda máme letos
vůbec druhý ročník Veletrhu povolání
Opava začít připravovat.
Nakonec jsme se rozhodli pro přípravu
realizace. Doufáme, že na podzim bude
epidemiologická situace pro nás příznivá a
naše i jiné podobné akce se budou moci
konat bez zdravotních rizik a velkých
omezení.
Musíme si však vyhradit i možnost odvolání
konání Veletrhu, pokud budou rizika a
omezení pro realizaci příliš vysoká, a to po
posouzení situace na začátku září.

BUĎTE PŘI TOM, KDYŽ SI MLADÍ
LIDÉ BUDOU VYBÍRAT SVOU
BUDOUCÍ PROFESI!
Veletrh povolání Opava poskytne žákům
vyšších ročníků základních škol příležitost
seznámit se s různými profesemi, které
mohou studovat na středních školách a
následně se jimi živit ve firmách v okrese
Opava.
Na Veletrhu se představují střední školy,
avšak
prostor
dostávají
také
zaměstnavatelé, kteří z řad absolventů
středních škol rekrutují své budoucí
zaměstnance. Zaměstnavatelé by měli
aktivně usilovat o to, aby si mladí lidé –
jejich budoucí zaměstnanci – volili taková
povolání, která ve svých společnostech
potřebují.

Historicky první ročník Veletrhu povolání
se uskutečnil s velkým úspěchem v říjnu
2019 a je tedy zamýšlen jako platforma pro
prezentaci dostupných profesí, možností
odborného vzdělávání a jeho uplatnění
v praxi ve firmách v okrese Opava.

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovými návštěvníky veletrhu jsou žáci
vyšších tříd základních škol z Opavska a
sousedních okresů, ale také jejich rodiče,
kteří mají zásadní vliv na to, jaká povolání
si jejich děti nakonec vyberou.
Veletrh povolání umožňuje středním
školám a zaměstnavatelům oslovit jejich
cílovou skupinu - budoucí studenty a zaměstnance - efektivní a ekonomicky výhodnou formou marketingové komunikace.

JAKÝM VYSTAVOVATELŮM JE
VELETRH URČEN?
Veletrh je příležitostí pro všechny organizace zabývající se odborným vzděláváním,
ať již ve formě teoretické výuky či praxe, a
potenciálním zaměstnavatelům, kteří
ve svých
společnostech
potřebují
kvalifikované zaměstnance s konkrétním
odborným vzděláním.
Vystavovateli mohou být:
-

střední školy okresu Opava a sousedních okresů, s unikátními učeb. obory,
profesní asociace (např. odborné svazy
nebo sdružení),
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-

budoucí zaměstnavatelé absolventů
středních škol,
organizace poskytující poradenství
při výběru povolání (např. kariérové
poradenství).

VAŠE MOŽNOSTI

Pro zřízení stánku mohou být firmy osloveny jak Okresní hospodářskou komorou
Opava, tak přímo střední školou.

Vystavovatelé si sami určí koncepci svých
stánků:
-

-

-

Společný stánek střední školy a skupiny
firem (ad-hoc sdružení) zaměstnávající
absolventy příslušného studijního
oboru. Tato varianta umožňuje jednotlivým subjektům sdílet náklady na stánek a pronájem. Společný stánek je
ideální variantou umožňující ucelenou
prezentaci vyučovaných profesí a reálných uplatnění u místních zaměstnavatelů.
Individuální stánek firmy, která chce
na veletrhu samostatně prezentovat,
jaká konkrétní povolání ve svých
závodech
potřebuje;
individuální
stánek střední školy, která má zájem
prezentovat se samostatně. Tato
koncepce
umožňuje
efektivnější
marketingovou
komunikaci
jednotlivých subjektů a možné využití
stánku na dalších veletrzích (např.
firma s několika závody na různých místech v ČR).
Společný stánek několika firem působících ve stejném oboru (ad-hoc sdružení), avšak bez účasti jakékoli střední
školy.

KDO VELETRH NAVŠTÍVÍ?
Jak již bylo uvedeno, primární cílovou skupinou jsou žáci 9. tříd ZŠ (případně žáci 8.
tříd), kteří si budou brzy volit svá budoucí
povolání. Většina základních škol deklaruje
návštěvu jako povinnou. V prvním ročníku
2019 navštívilo Veletrh více než 40 škol z
celého okresu. Dá se tedy očekávat, že akci
navštíví i tento rok přes 1 000 žáků a jejich
učitelů.
Druhou neméně významnou skupinou návštěvníků jsou rodiče, kteří veletrh
navštěvují sami nebo se svými dětmi.
Ranní a dopolední hodiny jsou vyhrazeny
školám, zatímco odpolední program je
určen jednotlivcům a rodičům s dětmi.
Plánuje se doprovodný program pro žáky a
rodiče na téma poradenství k volbě
povolání.
Vstup na Veletrh povolání je zdarma.
Propagace Veletrhu bude - mimo jiné - na
vlastních
webových
stránkách
(www.veletrhpovolani.cz).

Prioritou Veletrhu je, aby střední školy a
firmy atraktivně prezentovaly žákům a
jejich rodičům profese, které u nich mohou
studovat/vykonávat.
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VELETRH VE ZKRATCE
-

-

Veletrh je organizován Úřadem práce
ČR (Kontaktním pracovištěm Opava)
ve spolupráci s Okresní hospodářskou
komorou Opava, statutárním městem
Opava a MAS Opavsko.
Očekává se účast více než 2 000
návštěvníků.
V hale je k dispozici přibližně 800 m2
výstavního prostoru.
K dispozici bude rovněž rozsáhlý prostor v exteriéru výstavní haly.
Návštěvníci i vystavovatelé se budou
moci občerstvit v restauraci a bufetu.

UPOUTEJTE POZORNOST!
Jedním z cílů marketingu je snaha vyniknout mezi ostatními. Nejúspěšnější jsou
proto vždy stánky, kde mohou návštěvníci
něco zažít, něco se naučit, a to jak hmatem
a dalšími smysly, tak i použitím své
inteligence. U stánku, kde se něco děje
nebo hýbe, se návštěvníci zastaví, projeví
zájem a přirozeně přejdou k diskuzi.
Interaktivita je nesmírně důležitou součástí
moderní komunikace a při kontaktu s mladou generací to platí dvojnásob. Proto se
zdržte příliš velkého množství textových
materiálů, ale snažte se prezentovat profesi praktickým testováním a používáním
různých pomůcek. Atraktivitu stánku lze
zvýšit také jednoduchými soutěžemi.
Zapojte do prezentace profesí studenty odborných středních škol či mladé zaměstnance v daném oboru, kteří budou schopni
se svými vrstevníky či věkově blízkými
návštěvníky přirozeně komunikovat. Vysvětlí jim tak jednoduše a konkrétně, co
jejich povolání obnáší v praxi.

Inspirovat se můžete stánky z prvního
ročníku nebo z obdobných veletrhů ve
Švýcarsku, jež si můžete prohlédnout
kliknutím na odkaz
http://www.veletrhpovolani.cz/

STÁNKY A CENY
Stánky v hale: Jednotlivé výstavní jednotky
o ploše 4 m2 si lze pronajmout za poplatek
2 000 Kč/jednotka.
Přesné umístění stánku v hale určí
pořadatel na základě příslušné profesní
skupiny, vlastností podlahy a individuálních
potřeb elektrické energie.
Podlaha: Ve středové části (hrací plocha)
bude podlaha pokryta kobercem, v obvodové části (vestibul) je podlaha betonová.
Elektrická energie: Dostupnost napájení
ve středové části je omezená. V obvodové
části budou zajištěny přípojky u každého
stánku. Další požadavky na elektřinu budou
řešeny individuálně po domluvě.
Venkovní prostory: cena pronájmu venkovního prostoru 2 000 Kč / 10 m2.
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Stánky a jejich vybavení: Stánky i vybavení
si vystavovatelé musí zajistit a postavit
na vlastní náklady (doporučujeme volit
výrobu stánku tak, aby se dal využít i
v budoucnosti). Pro školy bez partnerských
firem bude k dispozici omezený počet
stolů.
V případě Vašeho zájmu Vám může OHK
Opava
poskytnout
kontakt
na profesionální výrobce stánků.
Stánky je možno instalovat 20. října 2020
od 14:00 do 20:00 a 21. října 2020 od 06:00
do 08:00.
Prohlídka výstavní haly pro vystavovatele:
Datum bude upřesněno.

KONTAKT
Miluše Psotová, ředitelka OHK Opava,
reditelka.ohk@opava.cz, mob. 720 033
015.
Walo
Hinterberger,
místopředseda
představenstva
OHK
Opava,
walo.hinterberger@gmail.com, mob. 602
724 231

REGISTRACE
Zaregistrovat se můžete pomocí přiloženého formuláře do 26. června 2020.
Scan registrace pošlete prosím na e-mailovou adresu: ohk@opava.cz.

15.6.2020 / OHK
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