


ODiTORYUM 11\ 1616 Satılabilir KoltukSayısı: 1566
Davetiye SOyısı: 50

• EKM Korgre Merkezi'nin en büyük salonu olon Oditorvum 2OO0rn2fuove olanına sohip olup,
1616kl$i wıxısitelidır'

• vüxsek çözünurlüklü projeksiyon sisterni ve Sx3 (15m') 2 Adet LED Dlsplov

• 8)(8 RCF HDL30 Line-orrev ve surroound ses sistemi

• -Teknik moso ile sahne erese-oc eszomcnh qöröntü ve ses oxtonrru
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• KcnfemnsSolonu468mıolana sobc,
maksımum 362luşl la:ıoositelıdir.

• vüksec rozünürüldü proJekSıYC'"ve

~ Seminer

• Semıner Solonu 300 m2 olana cctuo, mcıkı3imum 241
kısl ecoceıte idır

• yulıtsek. cozunürlüklü prOjekslVOn....e
perde sistemt

• Prote~neI ses sıstemı

• Teknik moso ile s:oh;""ıgcros.occ es wmanlı
görüntü ye ses olct.orımı

m Cep Tivotro= Toplantı
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m Cep Tiyatro

l5 Toplantı

~ Konferans

• ProfeSllOnelsess stemi
• Teknik moso ılesohne eresu-oc eşzamanlı

göruntu ve ses oktarımı



• Pvcve Alonıl000 m2 oıcnc sahip, maksımum
2000 kıı;:ıkooosaonca

• Sevver projexsrvcngon.•ntü sıstemı

• Sabit ses sisterru

=- Fuar

• Dinlenme olonı ~ıQ,Kakteyl

.ABekleme Alanı

~ıQıKakteyl

• EKM Sergi Solonu 200 m2 olana sahip,
moksımum LSO ki$i kopcsrtehdır

• Led aydınlatma orrnotürlert

• Yüksek tcvcn

lfıSergi• Cek AmaçlıSalon SOOm2 olana sahıp
mcksırnum 600 kışıkop.:ısıtehdır

• Yüksek çözuncrıuklu oroleksivon ve
oerce sıstemı

~ Toplarılı

=- Lansman =- Fuor

rasıneo es zamanlı ~ Kakteyl



iç ANADOLU KARiv



• Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde ve
Yozgat'ta paydaş 13 üniversitenin yerleşkelerinde, afiş ve blllboardlar
aracılığıyla tanıtım fırsatı edinerek tanınırlığınıza katkı sağlaya
caksınız.

• Gençlerimizin kariyerleri için fırsat eşitliği yaratılmasını sağlayarak
farkındalık yaratabileceksiniz.

• Farklı sosyal medya platformları üzerinden eşzamanh olarak yapılacak
tanıtım çalışmalarmda yer alabileceksiniz.

• Kariyer etkinlikleri sayesinde yetenekleri daha yakmdan keşfetme
imkanı bulabileceksiniz.

• Kitle iletişim araçlarmda yer alarak reklam giderlerinizden tasarruf
sağlayabileceksiniz.

• Atölye çalışmalarmda interaktif bir network ortammda birçok yeni
fikri tartışabilecek, firmatuz için geri dönüşüm sağlayabileceksiniz.

• Üniversitelerimizin öğrenci toplulukları ve akademik birimleri ile bir
araya gelip iş birliği çalışmaları konusunda görüşmeler yapabileceksiniz.

• Cumhurbaşkanlığı insan Kaynakları Ofisi Başkanlığı destekleriyle
üniversi i hizmetine sunulan hızlı ve doğru istihdamm sağlanm
için, r m r platform olan "Yetenek Kapısı" platformu ile pa

it ilerine ve mezunlarana erişim sağlayabileceksiniz.
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Kariyer Fuarında Öğrenci ve Mezunlara Yönelik
Ger çe k ieştir iiec e k Et ki n ii k ier:

iş/staj imkanı yakalama şansı,
Mülakat simülasyonu, atölye/örnek olay çalışmaları,

Kariyer söyleşileri,
Kurum tanıtımıarı,

işveren kariyer sohbetleri,
Alanında uzman kişilerle tanışma fırsatı

*Öğrenciler fuara giriş için Yetenek Kapısı üzerinden lIiç
Anadolu Kariyer Fuarılına başvurduktan sonra aldıkları QR

kodunu fuar girişinde okutmalan gerekecektir.

https://www.yetenekkapisi.org/login
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iKAF'22 ErciyesÜniversitesi Kariyer Yönlendirme ve
Bilgilendirme Merkezi

@ https:/Iil<af.erciyes.edu.tr/

~ kaybimer@erciyes.edu.tr

~ +90 (352) 207 66 66 Dahili: 11650

o @icanadolukaf (Facebook)

O @icanadolukaf (Twitter)

• @icanadolukaf (Instagram)

CD @IçAnadolu Kariyer Fuar. (Linkedin)

http://yetenekheryerde.org @yetenekheryerde
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