Anyagleadás áttekintő táblázat - Online kampány

Landing page (cégbemutató oldal)
létrehozása az allasborze.elte.hu
oldalon
- oldal közzététele az
Állásajánlatok ELTE-sektől ELTEseknek Facebook csoportban
- a céget és a landing page-et
bemutató poszt az esemény
Facebook oldalán

3
állás



korlátlan

5
állás



Pro

Az ELTE Állásportálon
(allasborze.elte.hu) közzétett
álláshirdetés megosztása a 13 ezer
taggal rendelkező Állásajánlatok
ELTE-sektől ELTE-seknek
Facebook csoportban

korlátlan

Standard

Álláshirdetés közzététele az ELTE
Állásportálon (allasborze.elte.hu)

Entry

Szolgáltatás neve

Részletes kifejtés

Leadás formátuma

Határidő

korlátlan

- szöveges leírás
- 1 borítókép (png vagy jpg, legfeljebb 1200x600
px)
- 1 céglogó (1:1 oldalarányú, legfeljebb 400x400 px
méretű png vagy jpg)
- az álláshirdetés és 30 napig elérhető

Űrlap itt:
https://allasborze.elte.hu/ujallashirdetes/

2022.04.19

10
állás



Az allasborze.elte.hu oldalon közzétett
álláshirdetésre mutató, kattintható bejegyzés
közzététele képpel és rövid szöveggel.

Álláshirdetések, landing page
közzététele kari hírlevélben

Amennyiben a csomaghoz tartozó
megosztandó mennyiségnél több
pozíciót töltöttek fel az Állásbörze
oldalra, kérjük külön megjelölni, mely
pozíciók megosztását kéritek.

2022.04.21

Landing Page anyagok:
- szöveges leírás (1000-3000 karakter), tördelve,
képekkel kiegészítve, Word formátumban. A
beágyazni kívánt képeket kérjük jpg vagy png
formátumban is csatolni!
Word és kép formátumban kérjük a
- állásajánlat lead: a pozíció neve és rövid leírása
technikai kapcsolattartó részére
(részletek, pl bérezés, ill. jelentkezési link nélkül)
emailben megküldeni. A küldött
2022.04.21
- A cikk borítóképéhez: 1200x600 px méretű jpg
formázott dokumentumot igyekszünk
vagy png kép
lemásolni.
- a videók beágyazásához YouTube vagy Facebook
link
Facebook poszt anyagok:
- poszt szövege
- poszthoz csatolt kép jpg vagy png formátumban

Megjelenési lehetőség az ELTE hallgatók számára
karok szerinti célzással kiküldött hírlevélben.
A hirdetéseket előzetesen kérjük az
allasborze.elte.hu oldalra feltölteni
Max. 3 kar, Max. 3 kar,
Max. 5 kar,
levelenként levelenként levelenként max. 5
max. 3 link max. 3 link
link

A hirdetéseket előzetesen kérjük az
allasborze.elte.hu oldalra feltölteni és
az űrlapon feltölteni a Facebook poszt
képét és megadni a poszt szövegét.

A levélben az alábbiak jelennek meg:
- saját pozíciókat összefoglaló bekezdés elején
fejlécben cégnév
- pozíciónként kép, rövid ismertető szöveg és
gomb, ami az állásbörze oldalon létrehozott
bejegyzésre mutat
Szemléltetésképpen ide kattintva megtekinthető a
2021.novemberi rendezvény egyik kari levele.

A hirdetéseket előzetesen kérjük az
allasborze.elte.hu oldalra feltölteni.
Kérjük, külön táblázatban küldd el a
technikai kapcsolattartónak, hogy
melyik karnak melyik pozíciókat
szeretnéd kiküldeni, az
allasborze.elte.hu oldalra feltöltött
pozíciók nevének megjelölésével.
Emellett a levélben megjelenő
szövegeket és képeket kérlek, a
technikai kapcsolattartó számára
emailben küldd el.

2022.04.19

Anyagleadás áttekintő táblázat - Online kampány
Pro

Standard

Enrty

Szolgáltatás neve

Részletes kifejtés

Leadás formátuma

Határidő

A hirdetéseket előzetesen kérjük az
allasborze.elte.hu oldalra feltölteni.

Follow-up eDM a rendezvényre
regisztrált résztvevőknek

PR cikk megjelentetése a
karrierkozpont.elte.hu weboldalon
cikk közzététele a Karrierközpont
Facebook oldalán

X

X

max. 5 állás



max. 10 állás

A levélben az alábbiak jelennek meg:
- a bekezdés fejlécében a cég neve
Amennyiben a csomaghoz tartozó
- a céget bemutató rövid leírás (kb. 200 karakter)
megosztandó mennyiségnél több
- aktuálisan nyitott pozíciók neve hivatkozással
pozíciót töltöttetek fel az Állásbörze
elláva, kattintással az adott pozíció ELTE
2022.04.28
oldalra, kérjük külön megjelölni, mely
állásbörze oldalon létrehozott hirdetésére jut az
pozíciók megosztását kéritek.
olvasó
Szemléltetésképpen ide kattintva megtekinthető a
A levélben megjelenő szöveget és
2021.novemberi rendezvény Follow-up levele.
képet kérlek a technikai kapcsolattartó
számára emailben küldd el.



PR cikk anyagok:
- szöveges leírás (1000-3000 karakter), tördelve,
képekkel kiegészítve, Word formátumban. A
beágyazni kívánt képeket kérjük jpg vagy png
Word és kép formátumban kérjük a
formátumban is csatolni!
technikai kapcsolattartó részére
- A cikk borítóképéhez: 400x400 px méretű jpg
emailben megküldeni. A küldött
2022.04.20
vagy png kép
formázott dokumentumot igyekszünk
- a videók beágyazásához YouTube vagy Facebook
lemásolni.
link
Karrierközpont Facebook poszt anyagok:
- poszt szövege
- poszthoz csatolt kép jpg vagy png formátumban

- szöveges leírás (300-400 karakter)
- grafika (1:1 oldalarányú png vagy jpg, legfeljebb
Formázott, tördelt Word
400x400 px)
formátumban kérjük a technikai
- a célközönség precíz meghatározása szak,
kapcsolattartó részére emailben
2022.04.22
nyelvtudás, képzés kezdése, stb. alapján - a
megküldeni. A küldött dokumentumot
célközönség számára releváns tartalmak közül
igyekszünk lemásolni.
több tovább kattintható link is kimehet a levélben

Célzott egyedi (csak az ügyfél
kommunikációját tartalmazó)
EDM

X

X

1 levél

Kiemelt hirdetés az
allasborze.elte.hu weboldalon
(slider) a rendezvényt megelőző 2
hétben

X

X

Kiemelt hirdetés a
karrierkozpont.elte.hu weboldalon
(slider) a rendezvényt megelőző 2
hétben

X

X



980x200 px méretű jpg vagy png

Képfájl (jpg vagy png) formátumban
kérjük a technikai kapcsolattartó
részére emailben megküldeni

2022.04.15



980x200 px méretű jpg vagy png

Képfájl (jpg vagy png) formátumban
kérjük a technikai kapcsolattartó
részére emailben megküldeni

2022.04.15

