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Ajánlat cégek részére 

 

A Pannon Egyetem Karrier Irodája a végzős hallgatók 

számára egy útravaló csomagot kíván összeállítani, 

melyben egy, a mindennapokban használható táskában a 

célcsoportnak megfelelő promóciós anyagokon, felajánlott 

reklámtárgyakon kívül, egy tartalmában az elhelyezkedést 

segítő útikalauzt helyez el.  

Minden sikeres államvizsgát tett hallgatónak - ami jelen 

félévben 800 főt jelent-, adatkezelési nyilatkozatot kell 

tenni, melyet a Karrier Irodában köteles kitölteni illetve 

leadni. Ezt a lehetőséget kihasználva, a személyes 

megjelenés során tudja az iroda a hallgatóknak átnyújtani 

az útravaló csomagot. 

 

A Karrier Iroda kiadványa többek között:  

 álláskeresési és önéletrajz írási technikákat,  

 önismereti és pszichológiai teszteket, 

 pályaorientációs útmutatót,  

 alternatív álláskeresési lehetőségeket,  

 pozíciószótárt, 

 testbeszéddel kapcsolatos hasznos információkat,  

 viselkedési és- öltözködési szokásokat,  

 illetve a Karrier Iroda diplomán túli 

szolgáltatásainak listáját tartalmazza  

 

Kétféle megjelenési lehetőséget tudunk biztosítani a 

cégek számára. A kiadványban reklámfelület, illetve a 

táskában elhelyezhető ajándéktárgyak és promóciós 

anyagok lehetőségei közül választhatnak. 

 

A kiadvány technikai paraméterei: 

Formátum: 148 x 210 mm (+ 5 mm kifutó) -  

Rácssűrűség:60 

Kiszerelés: irkafűzve, 2 kapoccsal 

Kreatív minősége: 300 dpi, jpg- vagy tif-fájl 

Kreatív leadásának módja: CD-n, DVD-n vagy e-mailbe 

 

 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük a 

megrendelő lapot, kitöltve 2012. május 20-ig juttassa 

vissza irodánkba.  
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Megrendelőlap- Útravaló csomag- Pannon Egyetem 

 

 

Vállalkozás/Szervezet pontos neve:  _____________________________________________  

Vállalkozás/Szervezet címe:  ___________________________________________________  

Számlázási név: ______________________________________________________________  

Számlázási cím:  _____________________________________________________________  

Adószám:  __________________________________________________________________  

Kapcsolattartó neve:  _________________________________________________________  

Kapcsolattartó beosztása:  _____________________________________________________  

Kapcsolattartó telefonszáma, e-mail címe:  ________________________________________  

 

 

Az Útravaló csomagba az alábbi módon kívánunk bekerülni: 

 

Cég által összeállított reklám anyagok  és/vagy   

 

Útravaló kiadványban hirdető oldal 

 

 20.000 Ft + ÁFA (25.-Ft / csomag) 

 

 

 

Jelentkezési és anyag leadási határidő: 2012. május 20. 

 

 

 

Kelt: _______________________  p.h. cégszerű aláírás 

 


