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INVITAŢIE
Avem deosebita plăcere de a vă invita la cea de-a doua ediţie a POLIFEST, organizată de către
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în zilele de 3-5 aprilie 2013, eveniment care îşi propune să contribuie
la
dezvoltarea colaborării dintre universitatea noastră şi mediul socio-economic din România, reprezentat prin
angajatorii săi de top.
Dorim ca POLIFEST să devină un eveniment de referinţă anual – un "brand" recunoscut al Universităţii noastre, la
nivel naţional şi internaţional.
La prima ediţie a manifestării POLIFEST – cel mai mare eveniment de gen din România, găzduit de Universitatea
POLITEHNICA Bucureşti în luna octombrie 2012, au fost prezente toate părţile interesate de procesul educativformativ din Universitatea noastră: liceeni, studenţi, părinţi, personal didactic, firme mari, mici şi mijlocii, autorităţi
centrale şi locale, reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat în ţara noastră.
POLIFEST a reprezentat un alt fel de contact, o altfel de abordare şi deschidere faţă de mediul economic şi social,
un
concept unic în lume. Manifestarea a reprezentat un real succes, atât ca participare, cât şi din punct de vedere al
conţinutului său, concretizat prin elaborarea unor protocoale de colaborare în domeniul educaţional şi al activităţii
de
Participarea dvs. la cea de-a doua ediţie a evenimentului POLIFEST presupune alegerea uneia sau a mai multor
cercetare.
opţiuni, dintre cele menţionate în continuare:
· stand de prezentare a companiei/firmei Dvs., a serviciilor specifice oferite, cu aplicaţii pentru joburi din
cadrul companiei/firmei şi colectare de CV-uri la stand;
· prezentare generală a activităţii companiei/firmei Dvs. în cadrul unor conferinţe;
· organizarea unui workshop distinct care să vizeze activitatea companiei/firmei Dvs. sau o altă tematică
conexă, relevantă pentru specificul evenimentului.
În speranţa că vă veţi număra printre participanţii la evenimentul nostru, vă rugăm să ne comunicaţi
opţiunea/opţiunile Dvs. în ceea ce priveşte modul de participare până cel târziu la data de 04 februarie 2013, la
adresa de mail - relatii.publice@upb.ro.
Avem convingerea că acest eveniment va deschide noi perspective în colaborarea noastră şi vă mulţumim
anticipat
pentru interesul manifestat şi pentru implicare !
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