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Dr inż. Dominik Wojewódka 
PRODZIEKAN ds. WSPÓŁPRACY I PROMOCJI 
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
 
 
Szanowny Panie Dziekanie, 
 
Stowarzyszenie Polska Wentylacja od 16 lat jest organizatorem największego wydarzenia branżowego o nazwie 
FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA, które odbywa się rokrocznie, w centrum targowo-
konferencyjnym MT Polska w Warszawie. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2018r. 
 
Nasze wydarzenie jest organizowane w formule 2-dniowych targów branżowych połączonych z cyklem 
seminariów i wykładów. Jest to wyjątkowa impreza, gdyż organizują ją branżyści dla branżystów: wentylacji, 
klimatyzacji i chłodnictwa. Ubiegłoroczna edycja, na powierzchni prawie 9.000 mkw. zgromadziła 182 
wystawców oraz  6.000 uczestników z 22 państw.  Relację z 15, jubileuszowej edycji można zobaczyć na naszej 
stronie internetowej. (tutaj)  
 
Co roku, do pomocy przy organizacji Forum, zapraszamy studentów warszawskich wyższych uczelni. 
Powierzamy im szereg zadań zarówno przed targami, jak i w czasie targów m.in.  telemarketing, obsługa 
recepcji targowej – rejestracja, sprzedaż wydawnictw, obsługa gości i wystawców, itp. Do 
współpracy  wybieramy osoby ambitne, które nie boją się nowych wyzwań, lubiące kontakt z ludźmi, ale też 
umieją pracować pod presją czasu i wielozadaniowości.  
 
Targi to ważna część składowa marketingu i promocji w firmach, dlatego chcielibyśmy przyszłym absolwentom 
kierunku inżynieria środowiska zaproponować zdobycie doświadczenia zawodowego i poznanie żywego 
organizmu targowego od środka. Oferujemy pracę w czasie naszych targów, adekwatne wynagrodzenie w 
ramach umowy zlecenie, zdobycie unikalnego doświadczenia przy pracy nad imprezą targową oraz poznanie 
firm, które w przyszłości mogą być potencjalnymi pracodawcami dla absolwentów Państwa kierunku. 
 
Dlatego też zwracamy się z prośbą do Pana Dziekana o rozpropagowanie naszej oferty wśród studentów, 
którzy mogłyby być zainteresowani tego rodzaju współpracą. Będziemy zobowiązani za odpowiedź oraz Pana 
przychylność w powyższej sprawie. 
 
Z poważaniem, 
Agnieszka Grzędzińska 
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