
STANDOK 

4 m2 standhely1 (2*2 m) 145 000 Ft  x .… db

6 m2 standhely1 (3*2 m) 195 000 Ft  x .… db

8 m2 standhely1 (4*2 m) 245 000 Ft  x …. db

Egyedi standhely ….………. Ft x …. db

Stand-tervezés, építés, kivitelezés ….………. Ft          

STANDKIEGÉSZÍTŐK

Bárszék 8 000 Ft  x .… db

Bárasztal 12 000 Ft  x .… db

Álló prospektustartó 14 000 Ft  x .… db

Asztali prospektustartó 4 000 Ft  x .… db

Álló ruhafogas 6 000 Ft  x .… db

42” megjelenítő padlóállványon 40 000 Ft  x .… db

55” megjelenítő padlóállványon 65 000 Ft  x .… db

A megrendelt szolgáltatások listaára összesen: ………………………..…....................................... Ft + áfa

Kedvezményes ár összesen: ……………………………………….……....…....................................... Ft + áfa

EXKLUZÍV MEGJELENÉSEK
Szakmai támogatói csomag2 (max. 3 partner számára 
biztosítható)

495 000 Ft      

Látogatói mappa belső borítón való 2/1 oldal megjelenés 350 000 Ft      

Látogatói aktivitást ösztönző szponzoráció (Nyereményjáték) Díjmentes*     

PR csomag3 95 000 Ft      

„Névjegykártya” elhelyezése a mappák belső fülén ** 45 000 Ft      

Banner allasborze.elte.hu és karrierkozpont.elte.hu oldalon *** 35 000 Ft      

HELYSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK
Előadás előre egyeztetett témában az 
álláskeresők számára 

25 000 Ft  x .... db

Promóciós anyag elhelyezése a látogatói 
üdvözlő csomagban

10 000 Ft  x .... db

Meleg ebéd 4 000 Ft  x .... db

Parkolóhely 1 személygépkocsi részére a 
rendezvény napjára

4 000 Ft  x .... db

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Amennyiben a megrendelőben nem szereplő szolgáltatásokat szeretne igényelni, kérjük, itt 
tüntesse fel!

ELTE Karriernap Megrendelő– 2020 tavasz
Szeretnénk részt venni a 2020 tavaszi ELTE Karriernapon, és megrendeljük az alábbi szolgáltatásokat. Az árak az áfát nem tartalmazzák.

NYOMTATÁSBAN MEGJELENŐ CÉGNÉV 

………………………………………………………………………………..…

SZÁMLÁN SZEREPLŐ ADATOK
Cégnév: …………………………..……….……………………….…….......

Adószám: ……………………………………………….……..……………..

Számlázási cím: ………….………………………………..….…..……......

………………………………………………………………..………..……….

Számlaküldési cím (ha eltérő): …………….....………………….………

……………………………………………………………………...................
Kért fizetési határidő:    8 nap   /    15 nap   /    30 nap 
Elektronikus számlát a következő e-mail-címre fogadunk:
……………………………………………………………………...................

 Nem fogadunk elektronikus számlát.

A számlán a következő adatokat is kérjük feltüntetni (pl.: PO szám): 

………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………................
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY ADATAI
Név: ……………………………………………………………….……………

Beosztás: ……………………………………………….…………………….

Telefonszám: ……………………………………………………….….........

E-mail: …………………………………………………………………………

Postacím (ha eltérő): …………………………..……….…………………..

PÉNZÜGYI KÉRDÉSEKBEN ILLETÉKES SZEMÉLY ADATAI

Név: ……………………………………………………………….……………

Telefonszám: ……………………………………………………….…..........

E-mail: ………………………………………………………………………….

MEGJEGYZÉS: 

……………………………………….………………………..…………………

……………………….……………………………………..……………………

A megrendelő alapján szolgáltatási szerződést készítünk, melyet 
mindkét fél aláír, és aláírás után a megrendelő érvényét veszti.

Hely: ……………………….…… Dátum: ……………………………

Aláírás: …………….…….....………

* A nyeremény felajánlását várjuk a partnertől. 
** A díj a gyártási költséget is tartalmazza. 
*** A rendezvényt megelőző két hétben jelenik meg mindkét oldalon.

1A RÉSZVÉTELI DÍJ MAGÁBAN FOGLALJA:
• Kijelölt standterület bútorzattal (konferenciaasztal, székek, szemetes)
• Internet- és áramszolgáltatás 
• Catering szolgáltatás a standon 
• Helyszíni szórólaposztás 
• Online bemutatkozás és álláshirdetések megjelenítése az 

allasborze.elte.hu oldalon
• Facebook poszt az esemény oldalán

2A CSOMAG TARTALMA:
• Megjelenés 8 m2 standhelyen a hozzá tartozó alapszolgáltatásokkal
• Előadás előre egyeztetett témában az álláskeresők számára 
• Roll up kihelyezése a színpad mellett
• Promóciós anyag elhelyezése a látogatói üdvözlő csomagban
• Facebook post megosztása a támogató állásajánlataival (max. 5 ajánlat)
• Kiemelt hirdetés a karrierkozpont.elte.hu weboldalon (slider) a rendezvényt megelőző 2 hétben
• Kiemelt hirdetés az allasborze.elte.hu weboldalon (slider) a rendezvényt megelőző 2 hétben
• PR cikk megjelentetése a karrier.elte.hu weboldalon és a Karrierközpont Facebook oldalán
• Hírlevél kiküldési lehetőség az eseményen regisztrált hallgatóknak
• Célzott hírlevél kiküldési lehetőség a Karriernap kampány keretében (1 levél)
• Támogató logójának feltüntetése az esemény minden online ill. print anyagán

3A CSOMAG TARTALMA:
• PR cikk megjelentetése a karrier.elte.hu weboldalon és a Karrierközpont Facebook oldalán
• Hírlevél kiküldési lehetőség az eseményen regisztrált hallgatóinak
• Célzott hírlevél kiküldési lehetőség a Karriernap kampány keretében (1 levél)
• Promóciós anyag elhelyezése a látogatói üdvözlő csomagban
• Facebook post megosztása a támogató állásajánlataival (max. 5 ajánlat)

A rendezvény 
szervezője:

Web: https://karrier.elte.hu, Email: eltekarriernap@frissdiplomas.hu, Tel.: +36 1 787 5929 
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