


● RISEBA studenti (3000+)
● RISEBA Mūžizglītības 

programmu dalībnieki un 
absolventi (900+)

● RISEBA absolventi (12 000+)
● Profesionālās vidusskolas 

«Victoria» studenti (400+)
● Citu augstskolu studenti un 

absolventi 
● Vidusskolu pēdējo klašu 

audzēkņi
● Citi interesenti

● Informēt par prakses un darba 
iespējām

● Piesaistīt praktikantus un 
iespējamos darbiniekus

● Informēt par savām darbības 
jomām

● Uzrunāt jauniešus un topošos 
profesionāļus

● Komunicēt un rosināt ideju 
apmaiņu ar apmeklētājiem

● Veidot kontaktus

DALĪBNIEKI

AICINĀM UZ TIKŠANOS, 
LAI VELTĪTU LAIKU LIETDERĪGĀM SARUNĀM 

UN TIEŠAI KLĀTBŪTNEI!



RISEBA
KARJERAS DIENU IETVAROS:

Aprīlī
Meža ielā 3, Durbes ielā 6

9. aprīlis - otrdienā
RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 

Vieslekcijas
Semināri

Meistarklases
Ekskursijas

Pieredzes stāsti
Uzņēmumu prezentācijas
(latviešu, angļu un krievu 

valodā)

13.00 -17.30

16.30 
13.30 – 15.00

17.30

Uzņēmumu un organizāciju 
izstāde (Aisteres zāle)
Balvu izspēle
HR «Speed dating ar 
Karjeru»

Noslēgums, priekšnesums



DALĪBAS PIEDĀVĀJUMS: 

IEGULDĪJUMS IEGUVUMI

no EUR 1000.00

● Sponsora statuss, logo un nosaukuma lietojums visos 
Karjeras dienas mārketinga un publicitātes materiālos 

● Iespēja uzņēmuma nosaukumā nosaukt pasākuma 
atpūtas zonu

● Iespēja izplatīt produktus un tirgoties Karjeras dienas 
izstādes laikā

● Izvietot izdales materiālus reģistrācijā
● Izvietot logo uz bezmaksas fotoakcijas rāmja
● Stends pielāgotā izmēra ar novietojuma izvēli 9. aprīļa 

Karjeras dienas uzņēmumu izstādē
○ Standarta mēbeļu komplekts stendā
○ Individuālas stenda apgaismošanas iespējas 

● Iespējama dalība HR «Speed dating ar Karjeru»
● Iespējams izvietot papildus banerus pasākuma 

norises vietā
● Iespējamas papildus aktivitātes ar pasākuma vadītāju
● Iespējamas uzņēmuma prezentācijas Karjeras 

mēneša un dienas ietvaros
● Iespējama ilgtermiņa sadarbība
● WIFI



IEGULDĪJUMS IEGUVUMI

EUR 600.00

● Atbalstītāja statuss, logo un nosaukuma lietojums 
nozīmīgākajos Karjeras dienas mārketinga un 
publicitātes materiālos 

● Iespēja izplatīt produktus un tirgoties Karjeras dienas 
izstādes laikā

● Stends 12m2  ar novietojuma izvēli 9. aprīļa Karjeras 
dienas uzņēmumu izstādē

○ Standarta mēbeļu komplekts stendā
○ Individuālas stenda apgaismošanas iespējas 

● Iespējama dalība HR «Speed dating ar Karjeru»
● Iespējams izvietot papildus banerus pasākuma 

norises vietā
● Iespējamas papildus aktivitātes ar pasākuma vadītāju
● Iespējamas uzņēmuma prezentācijas Karjeras 

mēneša un dienas ietvaros
● Iespējama ilgtermiņa sadarbība
● WIFI

DALĪBAS PIEDĀVĀJUMS: 



IEGULDĪJUMS IEGUVUMI

EUR 250.00

● Dalībnieka statuss un informācija par organizāciju 
sociālo tīklu platformās, RISEBA mājaslapā

● Stends 9m2 ar novietojuma izvēli 9. aprīļa Karjeras 
dienas uzņēmumu izstādē
○ Standarta mēbeļu komplekts stendā

● Iespējama dalība HR «Speed dating ar Karjeru»
● Iespējamas papildus aktivitātes ar pasākuma vadītāju
● Iespējama ilgtermiņa sadarbība
● WIFI

DALĪBAS PIEDĀVĀJUMS: 



IEGULDĪJUMS IEGUVUMI

EUR 180.00

● Dalībnieka statuss un informācija par organizāciju 
sociālo tīklu platformās, RISEBA mājaslapā

● Stends 9m2 9. aprīļa Karjeras dienas uzņēmumu 
izstādē

○ Standarta mēbeļu komplekts stendā
● Iespējama ilgtermiņa sadarbība
● WIFI

DALĪBAS PIEDĀVĀJUMS: 



Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" ir privāta augstskola ar 
25 gadu pieredzi, kas piedāvā konkurētspējīgu izglītību un sagatavo augsta līmeņa 

speciālistus un vadītājus biznesa un radošajās industrijās darbam starptautiskā vidē.

Kontaktpersona :
Undīne Perse-Vilerte

Studentu karjeras atbalsta speciālists
karjerasdiena@riseba.lv

Tālr: +371 25620163

Video no RISEBA Karjeras dienas 2018: https://ej.uz/videoRKD2018 

https://ej.uz/videoRKD2018

