Vállalati és Intézményi Kapcsolatok
Tájékoztató megrendeléshez
Érvényes: 2022. 02. 14-től visszavonásig

A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalati és Intézményi Kapcsolatok
álláshirdetési szolgáltatásai

1.

Online hirdetési csomag jelenlegi hallgatóknak
Tartalma: 1 db pozíció megjelenítése 1 hónapon keresztül a hirdetési felületeken
Hirdetési felületek
- Honlap:
A
hirdetéseket
az
Egyetem
honlapjára, a
hallgatóknak
szóló
„Álláslehetőségek hallgatóknak” aloldalára töltjük fel. Minden Partnerünk számára
létrehozunk egy legördülő menüpontot, ahova feltöltésre kerülnek a kívánt pozíció(k).
Az oldal az alábbi linken keresztül érhető el: l i n k
- Hírlevél:
Minden héten, a hírlevélre feliratkozott hallgatóknak kerül kiküldésre a Corvinus
Career Newsletter, az Egyetem karrierlehetőségeket tartalmazó hírlevele az aktuális
szakmai gyakorlati és álláslehetőségekkel. Egy pozíció, egy hónapra szóló megrendelés
esetén 4 alkalommal jelenik meg a hírlevélben.
Hirdetés formátuma:
A hirdetéseket PDF (.pdf) formátumban, vagy
hivatkozásként (linkként) kérjük megküldeni.

a

hirdetésre

mutató

online

A hirdetési csomag ára: 30.000 Ft + áfa / hónap / pozíció
2. Online hirdetési csomag alumni közösség számára
Tartalma: 1 db pozíció megjelenítése 1 hónapon keresztül a hirdetési felületen
Hirdetési felület
- Alumni platform:
A hirdetéseket az Egyetem volt hallgatóinak szóló platformjára töltjük fel, amelynek
jelenleg közel 3000 felhasználója van és ez a szám folyamatosan növekszik. Minden
állás egyedileg jelenik meg, részletes adatokkal, leírással és csatolt dokumentumokkal.
Lehetőség van továbbá az összefoglaló oldalon állásspecifikus adatok megadására is
(helyszín, szerződés típusa, fizetés, tapasztalat, kezdés dátuma, időtartam).
Hirdetés formátuma:
A hirdetéseket PDF (.pdf) formátumban, vagy hirdetésre mutató hivatkozásként
(linkként) kérjük megküldeni.
A hirdetési csomag ára: 50.000 Ft + áfa / hónap / pozíció

3. eDM kiküldése jelenlegi hallgatóknak
Tartalma: 1 db pozíció megjelenítése 1 darab eDM formájában
Hirdetési felület
- Hírlevél:
Lehetőség van egyedi hírlevél kiküldésére is, amelyben a feliratkozott hallgatók, vagy
egy szűkített célcsoportjuk kizárólag a megrendelő vállalat hirdetését tartalmazó
eDM-et kapja meg.
Hirdetés formátuma:
A hírlevél kész változatát HTML formátumban kérjük elküldeni.
Kiküldési dátum:
A hírlevelek kiküldésének sorrendjét vagy időzítését a beérkező igények, valamint a
kommunikációs csatornák terheltsége alapján saját hatáskörben határozzuk meg
partnereink igényeinek figyelembevételével. (Volt hallgatók esetében nincs lehetőség
eDM küldésére.)
Hírlevél elkészítése:
Igény esetén vállaljuk a hírlevél egyedi igények alapján történő elkészítését is, külön
díj ellenében. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat szeretné igénybe venni, kérjük, a
tartalmi és grafikai igények elküldését e-mailben.
eDM kiküldésének ára: 40.000 Ft + áfa / alkalom
eDM szerkesztési díja: 20.000 Ft + áfa / hírlevél
4. Megrendelés menete
I.

A hirdetési szolgáltatások megrendeléséhez, kérjük, a csatolt adatbekérőt kitöltve
visszaküldeni e-mailben a job@uni-corvinus.hu címre a hirdetés szövegével /
elemeivel együtt.

II.

Ezután elküldjük Önöknek a megrendelőlapot, amelyet aláírással és pecséttel
ellátva kérünk visszaküldeni a job@uni-corvinus.hu címre.

III.

A szolgáltatás teljesítése után elektronikus számlát állítunk ki, amelyet a
megrendelőlapon feltüntetett elektronikus számla befogadási e-mail-címre küldünk. A
fizetés határideje a számla keltétől számított 15 nap.

Levelezési cím:
Budapesti Corvinus Egyetem
Vállalati és Intézményi Kapcsolatok – Alumni csoport
1093 Budapest, Közraktár utca 4-6., 6 emelet 646-os iroda
E-mail-cím:
job@uni-corvinus.hu

