
JOBSPOTT 2023
Organizačné pokyny

Termíny a otváracie hodiny výstavy
 

Veľtrh práce JobSpoTT 2023 sa uskutoční v stredu 26.04.2023 v čase od 09:00 do 16:00 
v hoteli Holiday Inn na ulici Hornopotočná 5 v Trnave.

Registrácia vystavovateľov
 

Priestory budú otvorené pre prípravu stánkov vystavovateľov v utorok 25.04.2023
približne od 18:00 do 20:00 a v deň konania výstavy 26.04.2023 od 06:30. Registrácia
vystavovateľov bude prebiehať v deň výstavy od 7:30 do 8:30 pri stánku Informácie, ktorý
sa bude nachádzať pri vstupe na výstavnú plochu.

Parkovanie
 

Parkovať môžete v podzemnej garáži hotela za cenu 1,50€/hodina alebo 15€/celý deň
alebo na okolitých parkovacích miestach. Nakoľko sa hotel nachádza v historickom centre
mesta Trnava, jednotlivé zóny sú spoplatnené. Parkovací lístok si môžete kúpiť v
automate alebo zaslaním SMS správy, viac na https://www.trnava.sk/sk/clanok/doprava
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Technické a organizačné zabezpečenie
 

Každý vystavovateľ bude mať štandardne k dispozícií elektrickú prípojku a Wi-Fi
pripojenie na internet. Počet stolov s obrusmi, stoličky a káva sa odvíja od veľkosti
výstavnej plochy nasledovne:  

4m2 - 1 stôl, 2 stoličky, 2 kávy
6m2 - 1 stôl, 3 stoličky, 2 kávy
8m2 - 2 stoly, 4 stoličky, 3 kávy
12m2 - 3 stoly, 5 stoličiek, 4 kávy

V prípade záujmu je možné doobjednať si navyše kávu v cene 2,50€ a obed v cene 12€
(zahŕňa hlavné jedno a polievku), ktorý bude podávaný priamo v hoteli. Ceny sú bez DPH.

Objednávku jedla alebo kávy navyše môžete urobiť na linku:
http://prihlasenie.nakac.sk/order/jobspott_2023 

Vystavovateľ si môže svoj objednaný priestor doplniť označeniami, akými sú napr.
rollupové steny, bannery, plagáty, či interaktívne doplnky. 

Organizátor nezabezpečuje označenia, lepenie plagátov ani roznášanie letákov, či iných
propagačných materiálov vystavovateľov. 

V prípade otázok na technické a organizačné zabezpečenie nás, prosím, kontaktujte na 
e-mailovej adrese info@nakac.sk

 Názov a popis spoločnosti (napr. história, zameranie, firemná kultúra a pod.)
 Kontaktné údaje - telefónne číslo, e-mailovú adresu a webovú stránku
 Logo spoločnosti (vo formáte jpg alebo png)
 Propagačné video (YouTube odkaz alebo zaslanie napr. cez uložto, úschovňa a pod.)

Propagácia veľtrhu
 

Online profil vystavovateľa
Každý vystavovateľ bude mať možnosť prezentovať sa svojím profilom aj v online
priestore na stránke www.jobspott.sk. Pre vytvorenie profilu nám, prosím, pošlite na e-
mailovú adresu info@nakac.sk nasledujúce údaje: 

1.
2.
3.
4.
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Kontakty na organizátorov

Igor Holéczy
+421 908 727 266

igor@nakac.sk

Miroslav Koleník
+421 903 242 444

miro@nakac.sk

 Názov aktivity a popis 
 Ilustračný obrázok 

Informácie o aktivitách organizované na výstave 
V prípade, že sa ako vystavovateľ chystáte na výstave organizovať zaujímavé aktivity
(súťaže, kvízy, prednášky a pod.), radi ich spropagujeme. Stačí nám na e-mailovú adresu
info@nakac.sk zaslať: 

1.
2.
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