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Prezentácia podujatia 

Kde a kedy? 
 
Štvrtok 4. apríla 2019 
 
Ekonomická fakulta, Cesta na 
amfiteáter 1, 974 01 Banská 
Bystrica 

Organizátori 

 

Slovensko-francúzsky 

univerzitný inštitút je už 

niekoľko rokov iniciátorom tohto 

podujatia s podporou 

Francúzskeho inštitútu na 

Slovensku a Francúzskeho 

veľvyslanectva v SR. 8. ročník je 

organizovaný v spolupráci s 

Ekonomickou fakultou UMB. 

Komu je určené? 
 
- Slovenským podnikom, či už 

sú členmi SFUI alebo nie 

- Slovenským univerzitám 

- Študentom  

- Gymnazistom 

Program 
 
10.00 – 10.30 hod. 
Príchod účastníkov 
 
10.30 – 12.30 hod. 
Panelová diskusia 
« Viacjazyčnosť v podnikovej 
praxi » 
 
12.30 – 14.30 hod. 
Prehliadka stánkov 

Kontakty 
 
Žaneta Lacová, 
zaneta.lacova@umb.sk 

Adèle Picquet, 
adele.picquet@diplomatie.gouv.fr 

mailto:zaneta.lacova@umb.sk
mailto:adele.picquet@diplomatie.gouv.fr


 Aby ste predstavili váš podnik univerzitám, 
gymnazistom, študentom i čerstvým absolventom 

 

 Aby ste predstavili vašu oblasť pôsobenia a voľné 
pracovné pozície  

 

 Aby ste našli vašich budúcich kolegov a stážistov  

 

 Aby ste sa stretli so zástupcami univerzít a spoznali 
čiastočne frankofónne študijné programy na 
Slovensku (s možnosťou získať francúzsky diplom v 
odboroch: komunikácia, ekonómia, manažment, 
preklad a tlmočenie, politické vedy) 

Prečo sa stať partnerom? 



Ponuka partnerskej spolupráce 

PARTNERSTVO ZLATÉ  STRIEBORNÉ  BRONZOVÉ  

Výška príspevku pre členov 
SFUI** 

Minimum 200 € Zdarma Zdarma 

Výška príspevku pre nečlenov 
SFUI 

Minimum 350 € Minimum 150 € 50 € 

Propagácia pred podujatím 

Logo vášho podniku na  stránke 

SFUI 
✔ ✔ - 

Link na stránku vášho podniku ✔ ✔ -  

Logo vášho podniku na 

propagačných  materiáloch 

✔  

(veľké logo) 

✔  

(stredná veľkosť) 

✔   

(malá veľkosť) 

Reklama na Facebooku SFUI ✔ - -  

Uvedenie názvu podniku v 

tlačovej správe 
✔ - - 

Propagácia počas podujatia 

Výstavný stánok ✔ ✔ ✔ 

Logo na propagačných 

materiáloch 

✔  

(veľké logo) 

✔  

(stredná veľkosť) 

✔   

(malá veľkosť) 

Roll-up v prednáškovej sále ✔ - - 

Propagácia po podujatí 

Zverejnenie fotografií vašich 

stánkov na našich stránkach a 

sociálnych sieťach 

✔ ✔ ✔ 

** Ak sa chcete stať členom SFUI, kliknite tu 
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