Anyagleadás áttekintő táblázat
Szakterületi
támogató

Pro

Standard

Szolgáltatás neve

Részletes kifejtés

Leadás formátuma

Határidő

A sales kapcsolattartóval, a
Frissdiplomás Kft. Munkatársával
egyeztetve tudtok választani.

2022.04.14

Csomagok tartalma

Standhely foglalás

6 m² épített stand,
1,6 m széles 3,2 m széles
A standhelyeket az adott csomag számára
egységes
asztal, 2
asztal, 4
fenntartott helyek közül az aláírt megrendelőlapok
standfelirat, 1
szék,
szék,
beérkezésének sorrendjében választhatják ki
információs pult,
hirdetőfal
hirdetőfal
kiállítóink.
1 asztal, 3 db szék

Parkoló használat

2 autó

4 autó

6 autó

Kiállítóink az ELTE Lágymányosi Campus saját
parkolóját használhatják a rendezvény napján.

A rendszámokat kérjük a technikai
kapcsolattartó részére emailben
megküldeni

2022.04.26

Catering

2 fő

4 fő

6 fő

Catering csomag egy főre: kis pogácsa csomag,
2*0,5l ásványvíz, a kiállítótér galériáján lévő
büfében teára, vagy kávéra beváltható 2 db italjegy

-

-

Szóróanyag elhelyezése a látogatói
mappában

Előadás tartása előre egyeztetett
témában a helyszínen

Roll-up kihelyezése a színpad
térségében

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

Az ELTE Állásportálon
(allasborze.elte.hu) közzétett
álláshirdetés megosztása a 13 ezer
taggal rendelkező Állásajánlatok
ELTE-sektől ELTE-seknek
Facebook csoportban
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X
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Kérjük, az elhelyezendő szóróanyagot
A kiállítót, álláslehetőségeit népszerűsítő szórólap,
a technikai kapcsolattartóval
prospektus (maximum 4 lap) elhelyezése a
egyeztetett időpontban az ELTE
látogatók számára belépéskor kiosztott A/4-es
Karrierközpont irodájába eljuttatni: 2022.04.21
méretű mappákban.
1053 Budapest, Egyetem tér 5.
A látogatói mappák tervezett száma 1000 db
(ELTE5 feliratú épület a tér sarkán)

Kérjük, a témáról a technikai
kapcsolattartóval egyeztessetek és neki
Előadás tartása 20-25 percben a
küldjétek el emailben az előadó(k)
rendezvényhelyszínen felállított színpadon, előre
2022.04.21
nevét, cégen belüli pozícióját és az
egyeztetett témában a résztvevők számára.
előadás címét is.



Roll-up kihelyezése az előadások helyszínéül
szolgáló színpadon, vagy közvetlenül mellette. A
roll-upok a rendezvény során végig, előadótól
függetlenül ott lesznek.

Kérlek, a roll-upot hozzátok
magatokkal a rendezvényre, hogy
nyitás előtt elhelyezhessük.

2022.04.28



- 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.

A hirdetéseket előzetesen kérjük az
allasborze.elte.hu oldalra feltölteni és
az űrlapon feltölteni a Facebook poszt
képét és megadni a poszt szövegét.
Amennyiben a csomaghoz tartozó
megosztandó mennyiségnél több
pozíciót töltöttek fel az Állásbörze
oldalra, kérjük külön megjelölni, mely
pozíciók megosztását kéritek.

2022.04.21

Anyagleadás áttekintő táblázat

X



X

Szakterületi
támogató

Partner feltüntetése az esemény
hivatalos kommunikációs
anyagjain



Pro

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

Standard

Szolgáltatás neve





Részletes kifejtés

Leadás formátuma

Határidő

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

legfeljebb 400x400 px méretű png vagy jpg

A céglogót képfájl (jpg vagy png)
formátumban kérjük a technikai
kapcsolattartó részére emailben
megküldeni.

2022.04.18

Kiegészítő helyszíni szolgáltatások

Előadás tartása előre egyeztetett
témában a helyszínen

Csomag tartalmán túl további
parkolóhelyek

korlátozott
számban
rendelhető

külön
rendelhető

korlátozott
számban
rendelhető

külön
rendelhető

csak 1
kiállító
számára
rendelhető

csak 1
kiállító
számára
rendelhető

Bérelhető eszközök (bárszék,
bárasztal, álló és asztali
külön
prospektustartó, álló ruhafogas,
rendelhető
40"-os és 50"-os kijelző állványon)

külön
rendelhető

Látogatói mappa belső borítójának
nyomtatása

csomagban
biztosított

Kérjük, a témáról a technikai
kapcsolattartóval egyeztessetek és neki
Előadás tartása 20-25 percben a
küldjétek el emailben az előadó(k)
rendezvényhelyszínen felállított színpadon, előre
2022.04.21
nevét, cégen belüli pozícióját és az
egyeztetett témában a résztvevők számára.
előadás címét is.

külön rendelhető

Kiállítóink az ELTE Lágymányosi Campus saját
parkolóját használhatják a rendezvény napján.

A csomagban biztosított
parkolóhelyeken felül kért
parkolóhelyeket kérjük, a
megrendelőlapon jelöljétek.
A rendszámokat kérjük a technikai
kapcsolattartó részére emailben
megküldeni.

csak 1 kiállító
számára
rendelhető

A kiállító hirdetésének nyomtatása a látogatók
számára belépéskor kiosztott A/4-es méretű,
színes nyomtatással nyomtatott mappák nyíló
lapjának belső felületén. Az egész oldal
felhasználható. A látogatói mappák tervezett
száma 1000 db.

Kérjük a nyomdakész képfájlt
(nyomtatási tartomány miatti margók
figyelembevételével, preferáltan .png
formátumban) a technikai
kapcsolattartó számára emailben
eljuttatni.

2022.04.18

külön rendelhető

A kitelepülést, kiállító népszerűsítését segítő
helyszíni eszközök bérlése rendezvény idejére.

A bérelni kívánt eszközök típusát és
darabszámát kérjük, a
megrendelőlapon jelöljétek.

2022.04.14

2022.04.26

Anyagleadás áttekintő táblázat
Szakterületi
támogató

Pro

Standard

Szolgáltatás neve

Részletes kifejtés

Leadás formátuma

Határidő

Kiegészítő online szolgáltatások
Megjelenési lehetőség az ELTE hallgatók számára
karok szerinti célzással kiküldött hírlevélben.
külön
külön
A hirdetéseket előzetesen kérjük az
külön rendelhető,
rendelhető, rendelhető,
allasborze.elte.hu oldalra feltölteni

Álláshirdetések, landing page
közzététele kari hírlevélben

választható választható
max. 3 kar, max. 3 kar,
levelenként levelenként
max. 3 link max. 3 link
VAGY
VAGY
max. 5 kar, max. 5 kar,
levelenként levelenként
max. 5 link max. 5 link

választható
max. 3 kar,
levelenként max. 3
link
VAGY
max. 5 kar,
levelenként max. 5
link

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.

2022.04.19

Emellett a levélben megjelenő
szövegeket és képeket kérlek, a
technikai kapcsolattartó számára
emailben küldd el.

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

Follow-up eDM a rendezvényre
regisztrált résztvevőknek

külön
rendelhető
max. 5 link

A levélben az alábbiak jelennek meg:
- a bekezdés fejlécében a cég neve
Amennyiben a csomaghoz tartozó
- a céget bemutató rövid leírás (kb. 200 karakter)
külön
megosztandó mennyiségnél több
külön rendelhető - aktuálisan nyitott pozíciók neve hivatkozással
rendelhető
pozíciót töltöttetek fel az Állásbörze
elláva, kattintással az adott pozíció ELTE
2022.04.28
oldalra, kérjük külön megjelölni, mely
max. 5 link
állásbörze oldalon létrehozott hirdetésére jut az
max. 5 link
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 megjelentetése a
karrierkozpont.elte.hu weboldalon
külön
cikk közzététele a Karrierközpont rendelhető
Facebook oldalán

külön
rendelhető

külön
rendelhető

külön
rendelhető

max. 3
szak/levél

max. 3
szak/levél

Célzott egyedi (csak az ügyfél
kommunikációját tartalmazó)
EDM

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
külön rendelhető
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
külön rendelhető
400x400 px)
formátumban kérjük a technikai
- a célközönség precíz meghatározása szak,
kapcsolattartó részére emailben
2022.04.22
max. 3 szak/levél
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

Anyagleadás áttekintő táblázat
Standard

Pro

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

külön
rendelhető

külön
rendelhető

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

külön
rendelhető

Szakterületi
támogató

Szolgáltatás neve

Részletes kifejtés

Leadás formátuma

Határidő

külön rendelhető

980x200 px méretű jpg vagy png

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

2022.04.15

külön rendelhető

980x200 px méretű jpg vagy png

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

2022.04.15

