Hirdetési ajánlat
Végzősök egyetemi mappája
Az SZTE Alma Mater, a Szegedi Tudományegyetem öregdiák szervezete évről évre
megajándékozza a végzősöket. A diplomaosztók alkalmából minden frissdiplomás az oklevél
mellé immáron 10. éve megkapja az SZTE Alma Mater mappáját, benne rektori levéllel és
tájékoztató anyaggal az SZTE Alma Materről.
Évente 2 turnusban, januárban és júliusban adják át a karok ünnepélyes keretek között a
diplomákat. Minden évben közel 5.000 frissen végzett hallgató veszi át diplomával együtt
az SZTE Alma Mater tájékoztató mappáját.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is keressük azt a partnert, aki kizárólagos jogot
élvezve egyedüli hirdetőként jelenhetne meg a júliusi (2018/2019. II. félévi) és a
januári (2019/2020. I. félévi) diplomaosztókon kiosztott mappák első belső
borítóoldalán.
SZTE Alma Mater mappa nyomdai hirdetés elhelyezése:
Mappa leírása: A/4 méretű, színes, puha fedeles mappa
Megjelenési lehetőség: saját arculati anyag elhelyezése a mappa első belső borítóján
A/4-es méretig.
Kizárólagos hirdetési lehetőség esetén:
Listaár: 550.000 Ft + Áfa, mely tartalmazza a kizárólagos hirdetési lehetőséget a mappák
első belső borítóján a 2019. júliusi és 2020. januári diplomaosztókra, összesen 5.000
példányban.
Anyagleadási határidő nyomdai munkákhoz: 2019. május 20.
Megosztott oldal esetén:
Listaár: 350.000 Ft + Áfa, mely a mappa belső borítóján A/5 méretben biztosít hirdetési
lehetőséget, ebben az esetben egy másik hirdetéssel együtt jelenik meg a tartalom a
2019. júliusi és 2020. januári diplomaosztókra, összesen 5.000 példányban.
Anyagleadási határidő nyomdai munkákhoz: 2019. május 20.
Szóróanyag elhelyezése:
Megjelenési lehetőség: saját szórólap/anyag elhelyezése a mappa belsejében A/4-es
méretig.
Listaár: 300.000 Ft + Áfa, mely tartalmazza a szórólapok/anyagok elhelyezését a
mappákba a 2019. júliusi és 2020. januári diplomaosztókon, összesen 5.000 példányban.
Szóróanyag leadási határidő: 2019. május 31.
További információ és megrendelés:
Schwimmer-Tóth Tímea
SZTE Alma Mater referens
info@sztealmamater.hu
62/546-775

Kiss Annamária
marketing menedzser
marketing@univkft.hu
62/546-680, 30/228-656

Hirdetési ajánlat
Álláshirdetés
Csomag tartalma:




Az álláshirdetés egészének közzététele a www.sztealmamater.hu portál főoldalán 1
hónap időtartamban.
Az álláshirdetés kiküldése közvetlen hírlevélben a címjegyzékünkben szereplők számára
(több mint 28.000 fős adatbázis), igény esetén a kért karokra történő szűréssel
(végzettségre és végzés évére történő szűrés is lehetséges).
Az álláshirdetés teljes egészének közzététele az SZTE Alma Mater Facebook oldalán
önálló posztban, az adott hónapban 1 alkalommal.

Listaár: 15.000 Ft + Áfa/hónap

Egyéb, kereskedelmi célú hirdetés
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Csomag tartalma:




Az ajánlat külön hírként felkerül a www.sztealmamater.hu portál főoldalán 1 hónap
időtartamban.
Az ajánlat kiküldésre kerül az SZTE Alma Mater havi hírlevelében hírként a
címjegyzékünkben szereplőknek (több mint 28.000 fős adatbázis).
Az ajánlat közzététele az SZTE Alma Mater Facebook oldalán önálló posztban, az adott
hónapban 3 alkalommal.

Listaár: 35.000 Ft + Áfa

Az Alumni Mentorprogramban résztvevő, a Tagkártya rendszerünkben legalább 25%
kedvezményt biztosító, vagy egyéb támogatást nyújtó partnereinknek, illetve az SZTE Alma
Mater díjazottnak kedvezményt biztosítunk.

Kedvezményes ár: 25.000 Ft + Áfa
A hirdetés tartalmának minden esetben illeszkednie kell az SZTE Alma Mater profiljához, így
azt előzetesen bekérjük partnereinktől!
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