
Průvodce studenta 
veletrhem



co ti veletrh nabízí? 
•	 	163 virtuálních stánků

•	 	chat a nebo video call	se	zástupci	firem

•	 bohatý	doprovodný program	ve	formě	zajímavých	webinářů,	prezentací	firem	a	speakerů

•	 můžeš	si	nechat	zkontrolovat	životopis či profil na LinkedIn	

•	 	jobwall	s	těmi	nejlepšími	pracovními	nabídkami



PříPrava Před veletrhem je důležitá 
•	 	rozmysli si,	co	na	veletrhu	hledáš	a	jdi	si	za	tím

•	 	prostuduj si	nabídku	firem	v	naší	brožuře,	kde	najdeš	odkazy	na	firemní	stránky,	zaměření,	lokalitu,	kde	firmy	působí,	

a	to	vše	si	můžeš	pohodlně	filtrovat	podle	toho,	co	tě	zajímá

•	 	připrav si	vytuněné	CV,	kterým	u	firmy	zaboduješ

•	 	najdi si	klidné	místo	a	vyměň	pyžamo	za	něco	lepšího

•	 	dobrý internet	je	základ	úspěchu	

•	 	připrav si	otázky,	na	které	se	chceš	zeptat	firmy

•	 	buď	aktivní	a	neboj	se	s	firmami	mluvit

•	 	a pak už se jen registruj



krok 1

registrace
Registruj se	na	iKariéra.cz.

Potvrď registraci	v	mailu,	který	ti	přišel.		

Zkontroluj	si	spam,	může	ti	zapadnout	i	tam.

Nastav	si	heslo	a	přihlaš	se.

Nahraj	si	fotku,	vyšperkuj	si	životopis,	abys		

na	veletrhu	zabodoval.	Navíc	si	životopis		

můžeš	stáhnout	k	sobě	do	počítače.

Vstup do virtuálního prostředí veletrhu		

a vyzkoušej všechny jeho možnosti.

https://www.ikariera.cz/cz/entrants/reg-user


menu
14. 4. 2021 se přihlas pomoci emailové adresy a hesla z iKariéry.cz.
Přímo na veletrh se dostaneš i na tomto odkazu.

Klikni	na	tlačítko	Menu	v	levém	horním	rohu	a	uvidíš,	co	všechno	veletrh	nabízí.

Podívej	se	na	videoinstrukce,	kde	máš	na	jednom	místě	shrnuté	všechny	možnosti	veletrhu.

Jako	první	doporučujeme	zaběhnout	si	na	Informační	stánek,	kde	na	tebe	čeká	spousta	vychytávek	veletrhu		

a	také	soutěž	o	zajímavé	ceny.	Info	stánek	je	tam	vždy	pro	tebe	a	zodpoví	ti	všechny	tvé	dotazy.

krok 2

https://veletrhikariera.easyvirtualfair.com/


chat
Po přihlášení se ti vpravo dole objeví chat, kde si v sekci VYSTAVOVATELÉ  
můžeš najít svou vysněnou firmou a rovnou s ní začít konverzaci.

Pokud	chceš	soukromý	chat	přímo	se	zástupcem	firmy,	napiš	mu	do	jeho	soukromého	chatu.

Zástupce	ti	poté	může	nabídnout	video	call	a	ty	obdržíš	oznámení	o	přijetí	hovoru.

Nebo	si	taky	v	sekci	NÁVŠTEVNÍCI	můžeš	najít	svého	kámoše	a	pokecat	i	s	ním.

Chat	ti	nabízí	i	sdílení	materiálu	přímo	se	zástupci,	tak	si	nezapomeň	připravit	vytuněné	CV.
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fakulty
V	menu	jsi	určitě	zahlédl	seznam	fakult.	

K	fakultám	se	taky	dostaneš	po	scrollování		

hlavní	stránky	směrem	dolů.	

Po kliknutí na vybranou fakultu 
se dostaneš na plánek všech firem  
z daného oboru a už ti nic nebrání  
najít si svou vysněnou firmu.

krok 4



virtuální stánky
Na plánku stánků všech firem na fakultě můžeš na některý z nich kliknout  
a dostaneš se přímo na stánek konkrétní firmy. 
Firmu	si	také	můžeš	najít	ve	filtraci	nebo	v	seznamu	pod	plánkem.

Přímo	na	stánku	si	můžeš	prohlédnout	profil	společnosti,	překliknout	se	na	jejich	sociální	sítě,	stáhnout	různé	materiály,	

poslat	firmě	nebo	vybranému	zástupci	zprávu	a		rovněž	i	zahájit	video	call.	U	spousty	firem	najdeš	také	pracovní	nabídky.	

A	jak	se	k	nim	dostaneš?	Listuj	dále	:)

krok 5



job wall
Hledáš práci snů? Tady jsi na správném místě.
Některé	firmy	si	pracovní	nabídky	zveřejnily	na	webu	iKariéra.cz.	

Dostaneš	se	k	nim	proklikem	přes	odkaz	na	jejich	stánku,	který	tě	přesměruje	přímo	na	ně.	

Když	už	si	na	webu	iKariéra.cz,	podívej	se	i	na	ostatní	nabídky	práce	a	pak	si	zaběhni	za	danou	firmou	na	stánek,	zeptat	se		

na	podrobnosti.	Pokud	firma	nabídky	práce	zveřejněné	nemá,	neváhej	se	jich	zeptat	na	pracovní	příležitosti	přímo	na	stánku.

krok 6

https://www.ikariera.cz/cz/offers/search-jobs
https://www.ikariera.cz/cz/offers/search-jobs


webináře
V menu na hlavní stránce najdeš také Program webinářů. 
Po	kliknutí	se	ti	objeví	seznam	všech	webinářů,	které	si	pro	tebe	firmy	připravily	v	průběhu	celého	dne.	

Pokud	se	chceš	podívat	na	webinář,	který	už	běží,	dej	ZÚČASTNIT	SE	a	přesměruje	tě	to	do	externí	platformy	přímo	na	něj.

A	nebo	si	v	seznamu	najdeš	webinář,	který	proběhne	později.		

Kliknutím	na	ikonku	+	si	webinář	můžeš	přidat	do	svého	kalendáře,	aby	ti	nic	neuteklo.

krok 7



Prezentace
Na stránce iKariéra.cz dole pod videem najdeš harmonogram prezentací. 
Těšit	se	můžeš	na	prezentace	partnerských	firem	na	technické	téma	a	na	motivační	povídání	známých	tváří.	

Najdi	si	prezentaci,	která	tě	zajímá,	v	pravý	čas	klikni	na	PŘIPOJIT	SE	a	přepojí	tě	to	rovnou	na	stream.	

Všechno	to	poběží	na	platformě	Zoom,	a	dokonce	si	nemusíš	ani	nic	stahovat.

krok 8

https://www.ikariera.cz/cz/pages/online-veletrh


časový harmonogram

09.30 - 10.00 kovy
Strach, smysl a motivace, 
aneb pár poznatků z téměř 
devítiletého působení na 
sociálních sítích

10.00	-	10.30 P&g

10.30	-	11.00 allegro Představení	Allegro	
Microsystems

11.00	-	11.30 abb Přístrojové	transforátory		
a	sensory	(ochrany)

11.30 - 12.00 cgi
CGI	Virtuální	Recepční	-	
nová	digitální	zkušenost	pro	
každodenní	použití

Úvod	do	myšlenkových	map12.00	-	12.30 bosch

12.30	-	13.00 e.on Elektromobilita	a	zásadní	
změna	automotive	průmyslu

13.30 - 14.00 tomáš 
studeník

14.00	-	14.30 škoda  
auto

Za	kterou	inovací		
budete	vidět	vy?

14.30	-	15.00 digiteq 
automotive

Softwarová	
transformace	
skupiny	VW

15.30 - 16.00 Pavel  
minář

13.00	-	13.30 valeo
Autonomní	auta:	Jak	se	
vyvíjejí	a	kdy	je	potkáme		
na	silnicích?

15.00	-	15.30 čez Člověk,	energie		
a	skupina	ČEZ

více informací najdete na ikariéra.cz

Introduction	of	P&G

Všude šunka  
o dvou kůrkách

Nepoděláš, nevyděláš, 
aneb proč je v životě 
důležité býti nedokonalý.

https://www.ikariera.cz/cz/pages/online-veletrh


krok 9

kariéra
Bojíš se, že tvé CV, portfolio nebo profil na LinkedInu není dost dobrý?
Chceš	si	vyzkoušet	pracovní	pohovor	nanečisto	nebo	si	jenom	nechat	poradit	v	oblasti	svého	profesního	života?	

Stánek	Kariérní	poradenství	s	IAESTE	je	to	místo,	které	bys	neměl	vynechat.

Najdeš	ho	na	Fakultě	ekonomické,	kde	na	tebe	čekají	zástupci	kariérních	a	poradenských	center	univerzit	a	také	zkušení	lidé	z	praxe.

Opraš	heslo	na	LinkedInu,	aktualizuj	si	CV,	vytáhni	své	portfolio,	vše	si	připrav	v	PDF	formátu	a	jsi	ready	na	den	D.	

Najdeš	tam	i	dokumenty	na	stažení,	jak	se	připravit	na	pohovor	nebo	jak	správně	napsat	motivák.	



stáže
Už tě nebaví sedět doma?  
Rád by ses někam podíval a zároveň získal 
zkušenosti v oboru? Vycestuj s námi!

Připoj	se	k	nám	na	stánek	na	Fakultě	ekonomické	

a	zjisti	všechny	potřebné	informace,	jak	vyjet	na	stáž	

do	více	jak	80	zemí	světa	přes	IAESTE.	K	dispozici	Ti	

budou	zkušení	členové	výměny,	kteří	ti	odpoví	na	

všechny	tvoje	otázky.	Zároveň	tam	najdeš	zkušenosti	

a	různé	videa	od	studentů,	kteří	už	stáž	s	námi	

absolvovali.	

Připoj se k nám, získej odpovědi,  

inspiruj se a objev svět! 

krok 10



tvá cesta online veletrhem je u konce 
	

Doufáme,	že	14. 4. v den veletrhu	absolvuješ	co	nejvíce	kroků	a	využiješ	možnosti	veletrhu	naplno.	

Veletrhem	to	ale	nekončí,	podívej	se	i	na	náš	vysokoškolský job portál ikariéra,	kde	najdeš	spoustu	

zajímavých	článků,	zajímavosti	ze	světa	firem	a	co	by	to	bylo	za	job	portál	bez	pracovních	nabídek,	

ty	tam	najdeš	taky.		

A	na	závěr:	Nastartuj kariéru v oboru! 
Tvé	IAESTE	Czech	Republic.

https://www.ikariera.cz/



