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Tisztelt Munkaadó! Kedves Partnerünk! 

 

Örömmel jelentjük be, hogy a Pannon Egyetem az egyedi atmoszférával rendelkező 

Aulájában rendezi meg idén nagy hagyományokra és múltra visszatekintő „Pannon 

Egyetem Állásbörze 2017 Tavasz” című rendezvényét április 12-én. 

Küldetésünk, hogy megfelelő közeget teremtsünk ahhoz, hogy a munkaerőpiac 

keresleti és kínálati oldala egy helyen és egy időben találkozhasson, ezáltal is segítve 

partnereinket az új munkaerő felkutatásában és kiválasztásában, valamint támogatva 

hallgatóinkat a számukra ideális munkahely megtalálásában. 

A Pannon Egyetemen többek közt az alábbi tudományterületeken folyik minőségi, 

magas szaktudást nyújtó képzés: műszaki; informatikai; gazdaságtudományi; 

agrár; bölcsészettudományi; pedagógia; társadalomtudomány, 

természettudományi. 

A Pannon Egyetem Állásbörze további célja a munkáltatók és munkát kereső 

fiatalok közötti hatékonyabb kapcsolatteremtés mellett az elhelyezkedési kultúra 

fejlesztése, valamint az aktív kapcsolatok kiépítésének támogatása a munkáltatói 

szférával. 

 

 Bízunk benne, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését. 

 

 

Üdvözlettel:  

   
A szervezők 
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Szolgáltatások a rendezvényen 

 

Standos megjelenés 

A Pannon Egyetem Állásbörzén megjelenő cégek/vállalatok 4 típusú stand közül 

választhatnak: 

1. 4m2 stand 180. 000.- FT + Áfa 

2. 4m2 kiemelt stand 260.000.- Ft + Áfa (a standtérképen betűvel ellátott 

standok kiemelt standok) 

3. 6m2 stand 225.000.-Ft + Áfa 

4. 6m2 kiemelt stand 360.000.- Ft + Áfa (a standtérképen betűvel ellátott 

standok kiemelt standok) 

A feltüntetett árak a 2017. február 28-áig beérkezett jelentkezések esetén értendők. A 

2017. március 1 és 14 között beérkező megrendelések esetén a szolgáltatások árairól a 

továbbiakban tájékozódhat. 

 (Az alapméretektől igény szerint el lehet térni, akár 8, 10 négyzetméter alapterületű 

standot is biztosítunk. Erre vonatkozóan kérje egyedi árajánlatunkat.) 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a standfoglalás a jelentkezések sorrendjében történik, 

így a résztvevők standbeosztásának változtatására vonatkozó jogot a szervezők 

fenntartják maguknak. Jelentkezésüket a visszaigazolásunk teszi véglegessé. 

A standok árai magukban foglalják: 

 Stand alapfelszerelését: 1 információs pult, 1 asztal, 2-4 szék, szőnyegezés, 

világítás, elektromos csatlakozás. 

 Pannon Egyetem Állásbörze 2017 Tavasz kiadványban információs oldallal 

való megjelenést, az ehhez szükséges képet kérjük csatolják, amennyiben nem 

küldenek be képet, azokat az internetről szerezzük be. 

 600-800 karakteres cégbemutatkozó szöveg megjelenítése a Pannon Egyetem 

Állásbörze hivatalos honlapján. 

 Ingyenes internet elérést (wifi). 



 

allasborze.uni-pannon.hu 

 Parkolási lehetőséget az egyetem területén. 

 Frízfeliratok készítését egységes formában (egyedi feliratot a rendezvényt 

megelőző napon eljuttatni szükséges). 

 Be- és kipakoláshoz rakodómunkások biztosítását. 

 Egész napos, teljes cateringet 2 m2-enként 1 fő részére (reggeli, meleg ebéd, 

frissítők, kávé stb.). 

 Irodai szolgáltatások:infokommunikációs eszközök térítésmentes 

igénybevétele. 

 A 6m2 kiemelt standot igénybe vevők számára egy külön teremben 

meghirdetett előadás megtartásának lehetőségét. 

Térítés ellenében igénybe vehető  

Szolgáltatások: 

 Céges molinó elhelyezése az aula karzatán   30.000.-Ft 

 Szóróanyagok folyamatos terjesztése hoszteszek segítségével 30.000.-Ft 

 Tárgyalóstand 6m2        95.000.-Ft 

 Pannon Egyetem Állásbörze 2017 Tavasz kiadványban  

reklámoldallal való megjelenés:       25.000.-Ft  

A reklámoldal paraméterei a következők: 

Formátum: A5 - 145 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-mailben 

 „Pannon Egyetem Állásbörze 2017 Tavasz” kiadvány borítóján 

 való megjelenés:         80.000.- Ft 

 Catering 2m2-ként 1 fő részére ingyenes, további fő esetén:  5.000.-

Ft/fő 

(Teljes ellátás a rendezvény ideje alatt: 9:00-17:00 különálló helyiségben 

éttermi színvonalú italok, ételek korlátlan fogyasztása) 
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Eszközök: 

 Plusz válaszfal 245x100 cm 4.400.-Ft 

 Fél válaszfal 245x50 cm  3.500.-Ft 

 Harmonika ajtó 200x100 cm 10.000.-Ft 

 Függöny+karnis 4.000.-Ft 

 Plusz Pult 50x100x100 cm 8.000.-Ft 

 Zárható pult 8.000.-Ft 

 Íves pult (sarokstand esetén) 12.000.-Ft 

 Polc 4 lappal 50x100x250 cm 13.000.-Ft 

 Polc 50x100 cm 4.000.-Ft 

 Polc 25x100 cm 4.000.-Ft 

 Üvegvitrin 50x100x245 cm 22.000.-Ft 

 Üvegpult 50x100x100 cm 16.000.-Ft 

 Bárasztal 8.000.-Ft 

 Körasztal átm. 80 cm 6.000.-Ft 

 Bárszék 4.000.-Ft 

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a 27%-os Áfá-t 

Duális képzéses partnereink számára: 

„Pannon Egyetem Állásbörze 2017 Tavasz” rendezvényen a Pannon Egyetem azon 

duális képzési partnereinek, akik a Pannon Egyetem hallgatóját foglalkoztatják, vagy 

érvényes szerződéssel rendelkeznek a 2017/2018-as tanévre, 30% kedvezményt 

nyújtunk a bérelni kívánt stand, valamint az igénybe vett szolgáltatások árából, ezzel 

is megköszönve ezen Partnerek szíves együttműködését. 



 

 

 

 
 

A megjelenés módja, a részvétel feltételei: 
 
 

Jelen dokumentum mellékleteként talál egy Megrendelőlapot, amelynek első 

oldalán az igényelt szolgáltatásokat jelölheti meg, a második oldala (Információs oldal) 

pedig a hallgatók tájékoztatását, valamint a „Pannon Egyetem Állásbörze 2017 

Tavasz” kiadványban való egységes információs oldallal való megjelenést segíti 

(kiadványban való megjelenést alapesetben stand igénybevétele esetén biztosítjuk). Az 

információs oldalra egy a céghez kapcsolódó képet is kérünk.  

 
A rendezvényen való részvétel, valamint az állásbörze kiadványban való megjelenés 

jelentkezési határideje (azaz a megrendelőlap visszaküldési határideje): 

 

2017. február 28. 12:00 óráig az alábbi árakon: 

1. 4m2 stand 180. 000.- FT + Áfa 

2. 4m2 kiemelt stand 260.000.- Ft + Áfa (a standtérképen betűvel ellátott 

standok kiemelt standok) 

3. 6m2 stand 225.000.-Ft + Áfa 

4. 6m2 kiemelt stand 360.000.- Ft + Áfa (a standtérképen betűvel ellátott 

standok kiemelt standok) 

2017. március 14. 12:00 óráig az alábbi árakon: 

1. 4m2 stand 220. 000.- FT + Áfa 

2. 4m2 kiemelt stand 320.000.- Ft + Áfa (a standtérképen betűvel ellátott 

standok kiemelt standok) 

3. 6m2 stand 280.000.-Ft + Áfa 

4. 6m2 kiemelt stand 430.000.- Ft + Áfa (a standtérképen betűvel ellátott 

standok kiemelt standok) 

A kiadványban  megjelentetni kívánt infomációs oldalt és a hozzá tartozó képet, 

kérjük  legkésőbb 2017. március 14-ig továbbítsa az iroda@kairo.uni-pannon.hu e-

mail címre. 

 

 



 

 

 
 

Szolgáltatások ellenértékének térítési módja 
 

 
A cégszerűen aláírt megrendelőlap beérkezése után, megrendelését és jelentkezését 

visszaigazoljuk 2017. március 14-ig, egy „Pannon Egyetem Állásbörze 

Szerződés” c. nyomtatvány kíséretében. Kérjük, hogy ezt a nyomtatványt 2017. 

március 31-ig szíveskedjék cégszerű aláírással ellátva postai úton visszaküldeni a 8200 

Veszprém Egyetem út 10. címre, vagy beszkennelt változatban a balassag@uni-

pannon.hu e-mail címre. Kérjük, amennyiben postai úton küldik vissza a szerződést, a 

borítékra szíveskedjék ráírni a következőt: „Egyetemi Centrum Kft Állásbörze 2017”.  

 Más esetben (egyéb megjelenések és szolgáltatások igénybevétele esetén), a 

„Pannon Egyetem Állásbörze Szerződés” című nyomtatványt a rendezvényünk előtt 

küldjük Önöknek postai úton. A számlát a rendezvény szervezőjeként az 

Egyetemi Centrum Kft. állítja ki és adja át Önök számára a rendezvény ideje alatt 

az aláírt szerződéssel együtt. Kérjük, hogy a számlán feltüntetett fizetési határidőt 

betartva, kötelezettségüket átutalással teljesítsék. 

  
 

További információk: 
 
Általános tájékoztatás:  

Fojtyikné Dressel Rita 
koordinátor 

Pannon Egyetem Karrier Iroda 
8200, Veszprém, Egyetem u. 10. 

Telefon: (88) 624-813 
Fax: (88) 624-813 

E-mail: iroda@kairo.uni-pannon.hu  

 

Számlázás, szerződéssel kapcsolatos kérdések: 

 
Balassa Gergő 

ügyvezető 
Egyetemi Centrum Kft. 

8200, Veszprém, Egyetem u. 10. 
Telefon: (30) 288-2324 

E-mail: balassag@uni-pannon.hu 

 
 
 



 

 

 

 
Standtérkép (földszint): 
 
 
 

 
 
 

  



 

 

 
 
 
Standtérkép (galéria): 
 

  



 

 

 

Pannon Egyetem Állásbörze – 2017. április 12. 

Megrendelőlap 

Vállalkozás/Szervezet neve:  ___________________________________________________________  

Vállalkozás/Szervezet címe:  ___________________________________________________________  

Számlázási név:  ___________________________________________________________________  

Számlázási cím:  ___________________________________________________________________  

Adószám:  _______________________________________________________________________  

Kapcsolattartó neve:  ________________________________________________________________  

Kapcsolattartó beosztása:  ____________________________________________________________  

Kapcsolattartó telefonszáma, e-mail címe:  _________________________________________________  

Standfelirat:  _____________________________________________________________  

 

A ”Pannon Egyetem Állásbörze 2017 Tavasz” rendezvényre az alábbi szolgáltatásokat kérem (2017 február 28-áig 

beérkezett megrendelés esetén): 

4 m2 stand 180.000 Ft   6 m2 stand 225.000 Ft  

4 m2 kiemelt stand 260.000 Ft  6 m2kiemelt stand 360.000 Ft  

 A feltüntetett árak nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. 

 

A ”Pannon Egyetem Állásbörze 2017 Tavasz” rendezvényre az alábbi szolgáltatásokat kérem (2017. március 1. és 14. 

között beérkezett megrendelés esetén): 

4 m2 stand 220.000 Ft   6 m2 stand 280.000 Ft  

4 m2 kiemelt stand 320.000 Ft  6 m2kiemelt stand 430.000 Ft  

 A feltüntetett árak nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. 

 

A standokhoz ingyenes vezeték nélküli internet elérést biztosítunk! 

Kiemelt standok: A, B, C, D, E, F, G, H, I 

Lehetőség szerint a következő számú stando(ka)t kérem biztosítani: ________________________________  

  Az általam képviselt vállalat a Pannon Egyetem Duális képzésének partnere 

 
A fenti szolgáltatások díja összesen_________Ft nettó, amelyről a szervezők ÁFA-s számlát állítanak ki. 

Aláírásommal kötelezettséget vállalok arra, hogy a fenti összeget a számla kézhezvételétől számított 15 banki napon 

belül kiegyenlítem. 

Amennyiben az állásbörze kiadványba kerülő anyagokat a tájékoztatóban megadott határidőre a 

szervezőkhöz nem juttatom el, úgy tudomásul veszem, hogy elesek az abban való megjelenéstől. Tudomásul veszem, 

hogy a standok kiosztásának jogát a szervezők fenntartják maguknak. 

A következőket eljuttatni szíveskedjenek a szervezők részére:  

 információs és/vagy reklámoldal kiadványba 

 kiadványba szánt céglogó és képek nyomdai minőségben 

  600-800 karakteres cégbemutatkozó szöveg a Pannon Egyetem Állásbörze hivatalos honlapjára 

 

Kelt: _________________________  p.h. cégszerű aláírás 

 

  

Megrendelt kiegészítő szolgáltatások 

Szolgáltatás neve Ár 

  

  
  

 



 

 

 

 

 

 

Cég neve:  ___________________________________________________  

Székhelye:  ___________________________________________________  

Honlap címe:  _________________________________________________  

Tevékenységi terület:  ___________________________________________  

Foglalkoztatottak száma: _________________________________________  

Felsőfokú végzettségű foglalkoztatottak aránya:  _________________________  

Állásajánlatok:  ________________________________________________  

 __________________________________________________________  

szükséges nyelvtudás:  ________________________________________  

szükséges végzettség:  _________________________________________  

Önéletrajz és motivációs levél nyelve, fajtája:  ___________________________  

Lehetőségek a vállalatnál:  ________________________________________  

nemzetközi gyakorlat:  ________________________________________  

továbbképzés:  ______________________________________________  

nyelvtanulás:  ______________________________________________  

diploma készítése:  ___________________________________________  

szakmai gyakorlat:  ___________________________________________  

      duális képzésre az alábbi szakokra jelentkezőket várjuk:  _________________  

 __________________________________________________________  

Általános elvárások:  ____________________________________________  

Egyéb információ:  _____________________________________________  

 

A személyzeti ügyekben illetékes személy adatai: 

név:  _____________________________________________________  

beosztás:  _________________________________________________  

cím:  _____________________________________________________  

telefon:  __________________________________________________  

e-mail:  ___________________________________________________  

  

Információs oldal 



 

 

 

 

Kedves Partnerünk! Kedves Leendő Partnerünk! 

  

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljunk egy olyan együttműködési lehetőséget, 

amely az Állásbörzén túl is alkalmat teremt a Pannon Egyetem hallgatóinak kötetlen 

és direkt formában történő megszólítására és elérésére. A Pannon Egyetem 

megbízásából az Egyetemi Centrum Kft. szervezi a Veszprémi Egyetemi Napokat a 

Veszprémi Programiroda Kft.-vel szoros együttműködésben. 

Az április 24-30. közötti megvalósuló rendezvényre 10-15 ezer résztvevőt 

várunk, akik olyan fellépőkkel találkozhatnak, mint az Irie Maffia, a Kowalsky meg a 

Vega, a Halott Pénz, Majka, Intim Torna Illegál, Magashegyi Underground és még 

sokan mások. Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományos programok közösségépítő 

szerepének és erejének kiaknázására, a fiatalok kulturált szórakozásának 

támogatására. 

Szeretnénk lehetőséget teremteni és találkozási pontot nyújtani partnereink 

számára közvetlenül ahhoz a több ezer fiatalhoz, akik április végén az egyetem 

legnagyobb hagyományokkal bíró, kétévente megrendezésre kerülő hallgatói 

rendezvényén vesznek majd részt Veszprémben. Az együttműködések kiépítése és 

megerősítése érdekében a 2017. február 28-ig beérkezett támogatói megkeresések 

esetén a feltüntetett listaárakat jelentős kedvezményekkel tudjuk biztosítani 

partnereink számára. 

Bízunk benne, hogy ajánlatunk megtekintése után Önöket is a Veszprémi 

Egyetemi Napok és a Pannon Egyetem hallgatói életének kiemelt támogatói között 

köszönthetjük. 

 

Bízva a sikeres együttműködés lehetőségében,  

 

Üdvözlettel: 

      A Veszprémi Egyetemi Napok szervezői 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZPONZORI AJÁNLAT – VESZPRÉMI EGYETEMI NAPOK 

AJÁNLAT TARTALMA LISTAÁR (NETTÓ) 
KEDVEZMÉNYES ÁR 

(NETTÓ) 

Webes szolgáltatások 

 
támogató cég logójának megjelenítése weboldalon 75.000.- 45.000.- 

 
támogató cég bemutatkozása weboldalon 130.000.- 70.000.- 

Helyszíni szolgáltatások 

 A cég logójának megjelenítése a rendezvényhelyszín 
beléptetésénél 

50.000.- 25.000.- 

 
molinó kihelyezése a helyszínen 50.000.- 25.000.- 

 molinó kihelyezése a rendezvény központi nagysátorában 
() 

150.000.- 90.000.- 

 
szórólapozási lehetőség a rendezvény helyszínén 20.000.- Ft/nap/fő 10.000.- Ft/nap/fő 

 a cég logójának feltüntetése a rendezvény hivatalos 
ruházati termékein 

400.000.- 280.000.- 

 Roll-up kihelyezési lehetőség a rendezvényhelyszín 
beléptetésénél 

30.000.- 15.000.- 

 Kombinált csomag: (Logó a ruházatra VAGY molinó a 
nagysátorba) + bemutatkozó a honlapra /2017. február 
20-ig aláírt támogatói nyilatkozat esetén/ 

 
Helyszíni szolgáltatás 

összege – 10%  

Kommunikációs szolgáltatások 

 a cég logójának megjelenítése a rendezvény hivatalos 
karszalagjain (kb. 10-15 ezer darab) 

400.000.- 280.000.- 

 a cég bemutatkozó anyagának átadása a karszalaggal 
együtt a rendezvényre érkező látogatók részére 

100.000.- 50.000.- 

 Kombinált csomag: logó a karszalagra + bemutatkozó a 
honlapra + szórólapozás (a rendezvény teljes ideje alatt 1 
fő) 
/2017. február 20-ig aláírt támogatói nyilatkozat esetén/ 

 280.000.- 

KIEMELT AJÁNLAT 

VESZPRÉMI EGYETEMI NAPOK 
NÉVADÓ SZPONZOR 

2.000.000.- 1.500.000.- 

VESZPRÉMI EGYETEMI NAPOK 
NAGYSZÍNPAD NÉVADÓ SZPONZOR 

1.400.000.- 890.000.- 

VESZPRÉMI EGYETEMI NAPOK 
NAGYSÁTOR NÉVADÓ SZPONZOR 

800.000.- 490.000.- 

 


