
  

 

VIII Fira d’empreses de l’EET
 
 
 

Ens posem en contacte amb vostè per oferir

edició de la Fira d’Empreses 

d’Enginyeria de Terrassa 
 
 
 

Què és la FIRA D’EMPRESES

 

La fira és un acte organitzat per 
d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Industrial de Terrassa
Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa

d'Enginyeria de Terrassa. L’objectiu prin
les empreses més rellevants del sector tec
als que seran futurs treballadors i clients. 
 

Quan ? i On? 
 
14 de març de 2012 de 8 a 14h

Escola d’Enginyeria de Terrassa

 

Qui pot participar ? 
 
Empreses privades, organismes 
col·legis professionals dels sectors mecànic, elèctric, electrònic, químic, tèxtil, de disseny i 
audiovisual. 
 

 
 

 
Organitza:  

 

Amb la col·aboració de:  

 

Fira d’empreses de l’EET

ns posem en contacte amb vostè per oferir-li la possibilitat de participar en 

edició de la Fira d’Empreses de

d’Enginyeria de Terrassa de la UPC 

uè és la FIRA D’EMPRESES? 

és un acte organitzat per l’EET (Escola d’Enginyeria de Terrassa), l’
d’Antics Alumnes i Amics de l’Escola Industrial de Terrassa), la Universitat i Societat del 

l’Ajuntament de Terrassa, i estudiants dels últims cursos de l'Escola 
d'Enginyeria de Terrassa. L’objectiu principal d’aquesta fira és apropar als futurs enginyers a 
les empreses més rellevants del sector tecnològic, i que les empreses coneguin de primera mà 
als que seran futurs treballadors i clients.  

a 14h 

Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET – UPC). C/Colom 1 08222 Terrassa (Barcelona)

organismes oficials, centres de formació de grau superior, associacions i 
ls sectors mecànic, elèctric, electrònic, químic, tèxtil, de disseny i 

 

Fira d’empreses de l’EET 

participar en  la VIII 

de l’Escola 

(Escola d’Enginyeria de Terrassa), l’A4 (Associació 
), la Universitat i Societat del 

dels últims cursos de l'Escola 
cipal d’aquesta fira és apropar als futurs enginyers a 

nològic, i que les empreses coneguin de primera mà 

UPC). C/Colom 1 08222 Terrassa (Barcelona) 

oficials, centres de formació de grau superior, associacions i 
ls sectors mecànic, elèctric, electrònic, químic, tèxtil, de disseny i 

 



 
 

Modalitats de participació 

 

L’empresa pot realitzar una presentació/conferència de 15’ de durada i diàleg posterior. Les 
conferències podran ser en horari de matí. 
Realització d’entrevistes als estudiants que estiguin interessats i recollida del CV.   

 
Els estands per empreses estaran situats al vestíbul de l’Escola, espai accessible per a 
tothom. Els estands s’hauran equipar de 8 a 9:30 del matí. Les característiques dels estands 
són les següents:  

− Mida: 3x1 m en material de sistema octogonal  
− Moqueta al terra i parets de melamina i perfil d’alumini en color blanc. 
− Il·luminació interior a (50W/m²). 
− Un rètol per a cada estand. 

 
Horari Activitat 

8 a 9:30 Fer l’equipament dels estands 
9:30 a 10 Acte d’inauguració 
10 a 14 Entrevistes 
12 a 14 Conferències 
 
La distribució horària de les conferències es programarà una vegada s’hagi tancat el període 
d’inscripció. 
El cost de la Fira serà de 180€ import del lloguer de l’estand durant aquest esdeveniment. 
La  modalitat de participació a les taules inclou: connexió a internet mitjançant wi-fi, i la 
possibilitat de penjar les ofertes a l’entrada de l’Escola. 
 

Avantatges per l’empresa 

 

Donar-se a conèixer entre els nostres alumnes, que seran els futurs enginyers i per tant, futurs 
treballadors i/o clients. 
 

Conèixer en profunditat i en condicions reals de treball, possibles futurs candidats a incorporar 
a la plantilla de l'empresa. 
 

Establir contacte amb grups de recerca de la UPC. 
 

Satisfacció de participar en la formació dels futurs enginyers i en el desenvolupament 
tecnològic de la societat. 
 
Sol·liciti’ns més informació a l’Àrea de Relacions Externes de l’EET   

Srta. Sílvia Àngel - Tel. 93 739 86 39 – a/e: promocio@eet.upc.edu   

 

Més informació: www.eet.upc.edu  a l’apartat Mobilitat – Empresa  
  



  

FIRA D’EMPRESARIS 

Lloc i data: EET 

 

Persona de  Contacte:  

  

Nom de l’empresa (Fiscal):  

  

Nom de l’empresa (Estand):  

  

Sector:  

  

Adreça:  

  

Codi Postal   

  

Adreça web:  

  

E-mail contacte:  

 

Indiqui amb una creu la modalitat de participació escollida

Estand 

Conferència 

Estand + Conferència

Entrevista (sense estand fix al vestíbul)

 
 
Lloc i data: 
 
 
Signatura: 
 
 
Per fer efectiva la inscripció s’haurà de fer arribar el formulari a l’Àrea de Relacions Externes al correu 
electrònic: silvia.angel@upc.edu o al fax núm. 937398225
 

 
Organitza:  

 

Amb la col·aboració de:  

 

FIRA D’EMPRESARIS - FORMULARI 

EET - C/Colom, 1 08222 Terrassa 14 de Març 2012

  

  

   

  

   

  

   

   NIF 

   

  

   

  Telèfon 

  

  

   

 

Indiqui amb una creu la modalitat de participació escollida 

 

 

Estand + Conferència  

Entrevista (sense estand fix al vestíbul)  

Per fer efectiva la inscripció s’haurà de fer arribar el formulari a l’Àrea de Relacions Externes al correu 
o al fax núm. 937398225 

 

14 de Març 2012 (8 – 14h) 

 

 

 

Per fer efectiva la inscripció s’haurà de fer arribar el formulari a l’Àrea de Relacions Externes al correu 

 


