Vzdělávejte se, buďte úspěšní a jedineční!
Seznamte se s veletrhem LINGUA SHOW!
• 6. ročník - mezinárodní jazykový a vzdělávací veletrh
• termín konání: 9. - 10. 3. 2017
• místo konání: Výstaviště Praha – Holešovice, Průmyslový palác – Pravé křídlo
• cílem veletrhu je soustředění novinek o studiu v zahraničí, jazykových kurzech, mezinárodních
výměnných programech, zahraničních pracovních příležitostech či nových trendech
v celoživotním vzdělávání dospělých
• veletrh probíhá současně s mezinárodním veletrhem pracovních příležitostí JOBS EXPO 2017

VÝHODY VAŠÍ ÚČASTI / PROČ SE ZÚČASTNIT LINGUA SHOW 2017
• možnost prezentovat Vaši společnost a oslovit „face to face“ více než 10 000 aktivních
návštěvníků z celé ČR
• jedinečná příležitost navázat cenné osobní kontakty
• sekce EDUCA je věnována celoživotnímu vzdělávání dospělých, rekvalifikačním a profesním
kurzům, vzdělávání managementu firem, komunikačním a "soft" dovednostem
• koučink s profesionály
• orientace na individuální návštěvníky i firemní sféru
• možnost prezentace v doprovodném programu zdarma
• rozsáhlá celostátní mediální kampaň
• zkušený organizátor zaručující 100% služby a individuální přístup

DOPROVODNÝ PROGRAM
• semináře a workshopy předních jazykových a vzdělávacích profesionálů
• jazykové minilekce, jazykové testy a zkoušky, přednášky o studiu a práci v zahraničí, přednášky
pro učitele a lektory či zájemce o překladatelství a tlumočení
• představení rozmanitých jazyků a kultur
• rozsáhlý doprovodný program s novinkami ze světa vzdělávání, poradenstvím…

JOBS EXPO 2017
• 7. ročník mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí
• cílem veletrhu je podpořit mobilitu práce a vyhledávat volná pracovní místa nejen v Česku, ale i v Evropě
• možnost oslovení tisíce aktivních návštěvníků z celé ČR hledající práci a lidí a lidí nespokojených se svým
současným zařazením
• vyhledání nových potencionálních zaměstnanců a na místě si ověřit jejich kvalifikaci a profesní způsobilost
• příležitost k poznání nejlepšího a nejvhodnějšího člověka na kterékoliv pracovní místo, není lepší než jeho
osobní poznání a kontakt „face to face“

Na našich internetových stránkách www.linguashow.cz a www.jobsexpo.cz Vás budeme informovat o novinkách a
najdete zde veškeré informace týkající se veletrh LINGUA SHOW a JOBS EXPO.
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