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A Feira de Emprego PONTEEMPREGO constitúe unha 
cita consolidada, un punto de encontro entre 
diferentes propostas empresariais, iniciativas 

emprendedoras e persoas en busca 
activa de emprego para 
comunicarse, debater, achegar as 
súas ideas máis polo miúdo, atopar 
talento, inspiración e apoio, xerar 
sinerxías, favorecer contactos e 
colaboracións... 

A Concellaría de Promoción 
Económica, Emprego e Turismo de 
Pontevedra organiza esta feira que, 
na súa terceira edición, terá lugar os 

días 25 e 26 de xuño no Pazo da Cultura. O evento está 
chamado a converterse nunha excelente oportunidade 
non só para as persoas que están sen emprego, senón 
tamén para aquelas que desexan cambiar de traballo 
ou que pensan en mellorar a súa situación 
profesional.

PONTEEMPREGO é unha aposta �rme e decidida da 
concellaría que dirixe Carlota C. Román García para 
fomentar procesos favorables á creación de emprego e 
introducir novas medidas de impulso á intermediación 
e apoio á colocación. Tras o éxito da pasada edición, 
que supuxo a posta en marcha dun novo concepto de 
feira de emprego que evitaba a formación de tediosas 
colas interminables para entregar en man un 
currículo, a Feira de Emprego de Pontevedra tornouse 
nunha ferramenta útil, valiosa e realista no eido 
laboral

QUE É
PONTEEMPREGO?

PONTEEMPREGO é xa unha 
cita consolidada que apoia a 
persoas en busca activa de 

emprego, que procuran 
novas oportunidades 

laborais, asesoramento, 
inspiración e axuda

Trátase dunha oportunidade 
única para as persoas que 
están sen emprego, as que 

desexan cambiar de traballo 
ou as que pensan en mellorar 

a súa situación profesional

PONTEEMPREGO tornouse nunha ferramenta útil, valiosa e realista
do eido laboral
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FILOSOFÍA

Asesorar e formar persoas 
traballadoras e desempregadas 
na busca de emprego, facilitar

a intermediación e a colocación 
laboral, ademais de impulsar

o emprendemento son os
piares da feira

PONTEEMPREGO é unha ocasión única 
para contribuír á dinamización do mercado 
laboral da comarca de Pontevedra. Trátase 
do escenario idóneo no que concentrar a 
oferta de emprego e a demanda de traballo, 
mentres se facilita o encontro e o 
intercambio.

Representa tamén o escaparate no que 
amosar as tendencias do mercado laboral, 
así como dar a coñecer recursos e 
ferramentas útiles para a busca de 
emprego, procurando, ao tempo, mellorar 
as competencias e cuali�cacións 
profesionais das persoas interesadas.

PONTEEMPREGO consta de tres piares: un 
de formación e asesoramento, para 
favorecer a busca de emprego a través, por 
exemplo, da elaboración dun bo currículo 
ou da creación dunha rede de contactos; 

outro de intermediación, para facilitar ao 
máximo os procesos de selección de 
persoas candidatas e cubrir as necesidades 
de contratación das empresas; e, por 
último, un apartado sobre emprendemento, 
para facilitar ferramentas e consellos á 
hora de poñer en marcha un negocio, 
avaliar unha idea ou probar a capacidade 
xestora.

OBXECTIVOS
Facilitar a busca de emprego e a 
reinserción laboral.

Sensibilizar acerca da realidade 
social, empresarial e emprendedora.

Dar a coñecer a cultura empresarial 
das empresas participantes.

Acadar a promoción e o 
recoñecemento das empresas 
comprometidas co emprego.

Contribuír á redución de custos no 
recrutamento e selección de persoal.

Fomentar e impulsar o 
emprendemento como alternativa ao 
futuro profesional.

Fomentar os encontros profesionais 
que permitan xerar vínculos entre as 
empresas.

Brindar orientación e asesoramento 
para a colocación.

Ofrrecer información sobre os 
recursos  e ferramentas útiles para a 
busca de emprego, así como sobre as 
tendencias formativas e os perfís 
profesionais con máis demanda no 
mercado de traballo actual.

Mellorar as competencias e 
cuali�cacións profesionais das 
persoas interesadas.

Crear liñas de actuación conxuntas 
entre empresas e entidades 
comprometidas co fomento de 
emprego.

PONTEEMPREGO facilita recursos
e ferramentas para poñerse en
marcha como emprendedores ou
para prepararse axeitadamente
para a busca de emprego



FILOSOFÍA

Asesorar e formar persoas 
traballadoras e desempregadas 
na busca de emprego, facilitar

a intermediación e a colocación 
laboral, ademais de impulsar

o emprendemento son os
piares da feira

PONTEEMPREGO é unha ocasión única 
para contribuír á dinamización do mercado 
laboral da comarca de Pontevedra. Trátase 
do escenario idóneo no que concentrar a 
oferta de emprego e a demanda de traballo, 
mentres se facilita o encontro e o 
intercambio.

Representa tamén o escaparate no que 
amosar as tendencias do mercado laboral, 
así como dar a coñecer recursos e 
ferramentas útiles para a busca de 
emprego, procurando, ao tempo, mellorar 
as competencias e cuali�cacións 
profesionais das persoas interesadas.

PONTEEMPREGO consta de tres piares: un 
de formación e asesoramento, para 
favorecer a busca de emprego a través, por 
exemplo, da elaboración dun bo currículo 
ou da creación dunha rede de contactos; 

outro de intermediación, para facilitar ao 
máximo os procesos de selección de 
persoas candidatas e cubrir as necesidades 
de contratación das empresas; e, por 
último, un apartado sobre emprendemento, 
para facilitar ferramentas e consellos á 
hora de poñer en marcha un negocio, 
avaliar unha idea ou probar a capacidade 
xestora.

OBXECTIVOS
Facilitar a busca de emprego e a 
reinserción laboral.

Sensibilizar acerca da realidade 
social, empresarial e emprendedora.

Dar a coñecer a cultura empresarial 
das empresas participantes.

Acadar a promoción e o 
recoñecemento das empresas 
comprometidas co emprego.

Contribuír á redución de custos no 
recrutamento e selección de persoal.

Fomentar e impulsar o 
emprendemento como alternativa ao 
futuro profesional.

Fomentar os encontros profesionais 
que permitan xerar vínculos entre as 
empresas.

Brindar orientación e asesoramento 
para a colocación.

Ofrrecer información sobre os 
recursos  e ferramentas útiles para a 
busca de emprego, así como sobre as 
tendencias formativas e os perfís 
profesionais con máis demanda no 
mercado de traballo actual.

Mellorar as competencias e 
cuali�cacións profesionais das 
persoas interesadas.

Crear liñas de actuación conxuntas 
entre empresas e entidades 
comprometidas co fomento de 
emprego.

PONTEEMPREGO facilita recursos
e ferramentas para poñerse en
marcha como emprendedores ou
para prepararse axeitadamente
para a busca de emprego



Desempregados

Profesionais en activo en busca de 
novas oportunidades

Emprendedores

Xerentes de empresas e PEMES

Visitantes

Autónomos

Investidores

Recén titulados demandantes de 
primeiro emprego

Estudantes

Empresas oferentes de emprego

Emprego público

Emprego no estranxeiro

Empresas de selección de persoal

Consultorías e asesorías

Empresas de traballo temporal (ETT's)

ONG, cooperación e desenvolvemento

Expositores

Emprego para discapacitados

Autoemprego

Franquías

Emprendedores

Orientación laboral

Portais de emprego

Prensa especializada

A empresarios

Xa que é o lugar desde o que acceder, de maneira totalmente gratuíta, a unha bolsa de 
traballadores cuali�cados. Ademais de evidenciar o seu compromiso e implicación co 
emprego, e aumentar a notoriedade da súa marca, as empresas participantes poderán 
interactuar cun público interesado, encontrándose con el cara a cara. Sen dúbida, 
trátase dunha aposta pola responsabilidade social corporativa dun modo diferente e 
cunha maior rendibilidade.

A emprendedores

Xa que é a plataforma onde coñecer como levar a cabo a unha idea de negocio, realizar 
contactos, falar con outros emprendedores dos seus éxitos e fracasos...

A desempleados

Xa que é o espazo onde aproveitar oportunidades, non só de traballo directo, senón de 
como xestionar a busca de emprego.

A QUEN SE DIRIXE?
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Esta terceira edición de PONTEEMPREGO estará distribuída en seis áreas ben de�nidas, co 
�n de axudar os visitantes a encontrar os eventos que están a buscar dunha forma rápida e 
sinxela.

Espazo expositor
Entidades e empresas disporán dunha serie de stands informativos nos que dar a coñecer a 
súa actividade, os seus productos, os seus servizos e as súas necesidades de persoal 
laboral. Unha oportunidade única para facer crecer os seus negocios e lanzar novos 
proxectos.

Espazo de apoio ás iniciativas emprendedoras
Expertos de diferentes organismos públicos e entidades ofrecerán asesoramento para dar 
solucións e respostas a necesidades e dúdibas das persoas interesadas en iniciar un 
negocio.

Espazo de conferencias e debate
Durante os días de celebración da feira desenvolveranse una serie de conferencias e mesas 
redondas para fomentar o debate sobre temas como a busca de emprego 2.0, a xestión 
emocional e do cambio persoal, o traballo no estranxeiro, o emprendemento e as franquías, 
o networking profesional... Cun formato práctico e distendido, serán impartidas por expertos 
de primeiro nivel e con ampla experiencia. Imprescindible inscrición previa.

Espazo de talleres de mellora da empregabilidade
PONTEEMPREGO brindará ferramentas e solucións para desenvolveren novas habilidades e 
competencias demandadas polo mercado de traballo actual. Así, as actividades deseñadas 

ESPAZOS centraranse en aspectos como as novas tecnoloxías e as redes sociais na busca de 
emprego, como redactar de forma e�caz o CV, as recomendacións para afrontar con éxito 
unha entrevista de traballo, as características do proceso de selección e diferentes probas 
que nel se realizan� Realizaranse varias quendas por día de cada seminario co obxectivo de 
axudar ao maior número de persoas posible. Imprescindible inscrición previa.

Espazo de networking
Emprendedores e empresarios de diversos ámbitos entrarán en contacto co �n de 
intercambiar contactos e coñecementos para conseguir novas ideas, proxectos e solucións.

Espazo de intermediación laboral
Un ano máis volverá a desenvolverse a Bolsa de Contratación, un recurso consolidado e de 
gran valor para aquelas persoas que desexan incorporarse ao mundo do traballo ou 
mellorar as súas condicións actuais de emprego, ao permitirlles entrar en contacto con 
empresas de diferentes sectores e a todos os niveis de formación.

Con anterioridade ao evento, e unha vez �nalizado o prazo de recepción de ofertas de 
emprego, darase a coñecer o per�l e os requisitos solicitados para que as persoas 
interesadas poidan enviar, dun modo sinxelo, rápido e e�caz, a súa candidatura. A inscrición 
nesta Bolsa de Contratación será online e por anticipado, enchendo o formulario de 
participación e achegando o CV. As empresas comunicaranse (telefonicamente e/ou vía 
correo electrónico) coas persoas seleccionadas e, os días da feira, disporán de postos de 
uso individual para realizar as entrevistas aos candidatos previamente seleccionados pola 
súa adecuación ao per�l requirido. 

Por outra parte, consultoras especializadas en recursos humanos tamén contarán cun 
espazo no que poder presentar as súas ofertas e atender as persoas interesadas. 
Imprescindible inscrición previa para poder organizar as axendas de entrevistas.
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Posicionamento e notoriedade
Trátase dunha excelente oportunidade para aumentar a notoriedade de marca, e 
posicionarse no mercado como unha empresa comprometida co emprego.

Facilidade
A organización do evento non é allea á situación económica actual. Por iso concibiuse un 
certame á medida de todos os petos, con diferentes modalidades de participación e con 
prezos moi competitivos que aseguran un óptimo retorno do investimento. Para que 
ninguén perda a oportunidade de estar presente.

Rendibilidade
Eleva o rendemento do proceso de recrutamento ao aumentar a proporción de candidatos 
preescollidos para o posto de traballo e supón un considerable aforro en xestión, custos e 
tempo.

E�cacia
Acceso a un público obxectivo amplo, interesado en obter información e asesoramento 
sobre as empresas participantes e establecer contactos comerciais con elas

POR QUE PARTICIPAR?

outros datos de interese

Gran cobertura mediática
Pola gran relevancia do 

evento, os medios de 
comunicación ofrecen 
unha ampla cobertura, 

tanto en prensa coma en 
radio, televisión e Internet.

Redes sociais
Nesta ocasión, a 

comunicación nas redes 
sociais levarase a cabo a 
través das plataformas 

Facebook, Twitter e 
LinkedIn.

Boletín PONTEEMPREGO
Durante os días da feira, 
difundirase unha Edición 

Especial do Boletín 
PONTEEMPREGO, cunha 

tirada dixital de
70.000 contactos.

Comunicación online
A web www.proxectoiles.es é o

eixe vertebrador de toda a comunicación 
en liña e proporciona en todo

momento información actualizada tanto 
das ofertas de emprego ofertadas,

como das conferencias, charlas
e do resto de actividades.

Así mesmo, desenvólvese unha intensa 
campaña de e-mailings, un dos medios 
máis e�caces para captar visitantes e 
incrementar a notoriedade da feira.
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COMO PARTICIPAR?

Inclúe: espazo + stand + cuota de participación + 1 praza de aparcadoiro

 7EXPOSITOR

Patrocinador o�cial

 7PATROCINADOR

Exclusividade como un dos tres patrocinadores o�ciais

Presenza de marca en toda a comunicación do evento coa inclusión do logotipo 
de forma destacada como �Patrocinador o�cial�

Stand en situación preferente no espazo expositor

Patrocinador de actividade

Existen dúas posiblidades: patrocinar un dos sete seminarios nos que se 
desenvolverán os cursos de mellora da empregabilidade, ou ben, patrocinar o 
salón de actos, onde se desenvolverán as conferencias e mesas redondas.

Patrocinio do Salón de actos

Capacidade: 276 asistentes

Indicación de �Patrocinado por� + logotipo da empresa en toda a 
señalética do salón de actos

Indicación de patrocinador na publicidade do evento (tamaño mediano)

Opción A

 7
COLABORADOR

Inclusión do logotipo como colaborador en todos os soportes promocionais 
(tamaño pequeno)

Patrocinio de Seminario

7 seminarios

Indicación de �Patrocinado por� + logotipo da empresa na señalética da sala

Indicación de patrocinador na publicidade do evento (tamaño mediano)

Opción B

Inclusión do nome da empresa como colaborador en todos os soportes 
promocionais

EMPRESA COMPROMETIDA CO EMPREGO

Obriga de ofertar, como mínimo, un posto de traballo

Espazo individual na Bolsa de Contratación para a realización das entrevistas 
de selección

Inclusión do logotipo de forma destacada como o �Empresa comprometida co 
emprego�

300,00 �*

3.000,00 �*

2.000,00 �*

600,00 �*

400,00 �*

200,00 �*

0,00 �

* prezos sen IVE



COMO PARTICIPAR?

Inclúe: espazo + stand + cuota de participación + 1 praza de aparcadoiro

 7EXPOSITOR

Patrocinador o�cial

 7PATROCINADOR

Exclusividade como un dos tres patrocinadores o�ciais

Presenza de marca en toda a comunicación do evento coa inclusión do logotipo 
de forma destacada como �Patrocinador o�cial�

Stand en situación preferente no espazo expositor

Patrocinador de actividade

Existen dúas posiblidades: patrocinar un dos sete seminarios nos que se 
desenvolverán os cursos de mellora da empregabilidade, ou ben, patrocinar o 
salón de actos, onde se desenvolverán as conferencias e mesas redondas.

Patrocinio do Salón de actos

Capacidade: 276 asistentes

Indicación de �Patrocinado por� + logotipo da empresa en toda a 
señalética do salón de actos

Indicación de patrocinador na publicidade do evento (tamaño mediano)

Opción A

 7
COLABORADOR

Inclusión do logotipo como colaborador en todos os soportes promocionais 
(tamaño pequeno)

Patrocinio de Seminario

7 seminarios

Indicación de �Patrocinado por� + logotipo da empresa na señalética da sala

Indicación de patrocinador na publicidade do evento (tamaño mediano)

Opción B

Inclusión do nome da empresa como colaborador en todos os soportes 
promocionais

EMPRESA COMPROMETIDA CO EMPREGO

Obriga de ofertar, como mínimo, un posto de traballo

Espazo individual na Bolsa de Contratación para a realización das entrevistas 
de selección

Inclusión do logotipo de forma destacada como o �Empresa comprometida co 
emprego�

300,00 �*

3.000,00 �*

2.000,00 �*

600,00 �*

400,00 �*

200,00 �*

0,00 �

* prezos sen IVE



TRISQUELIA
986 101 323

María Villa García
626 420 322

Vanesa López Chousa
669 459 453

ponteempregro@trisquelia.com

CONTACTO COMERCIAL



TRISQUELIA
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María Villa García
626 420 322

Vanesa López Chousa
669 459 453
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www.proxectoiles.es

Unión Europea
Fondo Social Europeo

“El FSE invierte en tu futuro”

CONCELLARÍA DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
EMPREGO E TURISMO


