ÁTE Állásbörze 2020
Bízunk benne, hogy Önt is kiállítóink között üdvözölhetjük az
Állatorvostudományi Egyetem III. Magyar és Nemzetközi Állásbörzéjén,
amelyet 2020. február 13-án, csütörtökön tartunk az Egyetem Aulájában.

Helyszíni kiállítói csomagunk
Legmegfelelőbb csomagajánlat azok számára, akik szeretnének az Egyetemen személyesen is
találkozni friss diplomásainkkal, diákjainkkal és az elmúlt 5 évben végzett Alumni tagjainkkal. A kiállítói
terület eszközeit Egyetemünk biztosítja!

Kiállítói tér: A kiállítói teret (hozzávetőlegesen 3*2m2 standfelosztással) az Egyetem Alulájában
rendezzük be. Megkönnyítve a látogatók tájékozódását, egységes formában helyezzük ki a cégek nevét
és logóját. Kiállítónkként egy konferencia asztalt és négy széket biztosítunk. Saját standját
figyelemfelkeltőbbé tudja tenni roll-upok, céges molinók, virágok ill. egyéb dekorációs elemek
kihelyezésével.
Támogató szolgáltatások: Több nyelven beszélő hostessek, IT szakemberek, WIFI elérés
Catering szolgáltatások: A kiállítás helyszínén kialakítunk egy büfét, ahol kávéval, üdítővel és
ásványvízzel szolgálunk kétszeri bekészítéssel. Ebéd és további büfé szolgáltatásokat az egyetem
menzáján és VetCafe -ban tudnak igénybe venni.
Állásbörze 2020 füzet: Az Állásbörze 2020 füzetében (méret A5) felsoroljuk kiállítóink nevét, cég
logóját, címét, a kapcsolattartó személy adatait és a cég rövid bemutatkozását (kiállítói bemutatkozó).
Állásbörze 2020 weboldal: Az Egyetem Állásbörze 2020 weboldalán minden kiállítónk számára
létrehozunk egy aloldalt, ahová szívesen feltöltjük a cég információkat (kiállítói bemutatkozó), direkt
linket és esetleges PR cikket.
Állásbörze 2020 hírlevelek: Az Egyetem friss diplomásait, diákjait és az elmúlt 5 évben végzett
hallgatóinkat (kb. 1500 fő) 3 alkalommal értesítjük ki e-mailben az eseményről. A második és harmadik
hírlevél tartalmazza majd a kiállítók listáját és rövid bemutatásukat. A hírleveleink ütemezése az alábbi:
December 18. Első felhívás (kiküldve)
Január 28.
Második felhívás a kiállítók ismertetésével
Február 5.
Harmadik felhívás a kiállítók ismertetésével

Meghirdetett állások: Amennyiben már a rendezvényt megelőzően szeretne pozíciót meghirdetni,
kérjük, töltse ki elektronikusan az Álláspályázat dokumentumot, amelyet az Állásbörze 2020
weboldalon teszünk majd közzé.

Cím: 1078 Budapest, István utca 2.
Postacím: 1400 Budapest Pf. 2.
e-mail: career@univet.hu

e-Networking kiállítói csomagunk
Legmegfelelőbb csomagajánlat azok számára, akik személyesen nem tudnak részt venni az Állásbörze
2020 eseményen, de szeretnék elérni friss diplomásainkat, diákjainkat és az elmúlt 5 évben végzett
Alumni tagjainkat.

Állásbörze 2020 füzet: Az Állásbörze 2020 füzetében (A5 méret) felsoroljuk kiállítóink nevét, cég
logóját, címét, a kapcsolattartó adatait és a cég rövid bemutatkozását (kiállítói bemutatkozó).

Állásbörze 2020 weboldal: Az Egyetem Állásbörze 2020 weboldalán minden kiállítónk számára
létrehozunk egy aloldalt, ahová szívesen feltöltjük a cég információkat (kiállítói bemutatkozó), direkt
linket és az esetleges PR cikket.

Állásbörze 2020 hírlevelek: Az Egyetem friss diplomásait, diákjait és az elmúlt 5 évben végzett
hallgatóinkat (kb. 1500 fő) 3 alkalommal értesítjük ki e-mailben az esemény kapcsán. A második és
harmadik hírlevél tartalmazza majd a kiállítók listáját és rövid bemutatásukat. A hírlevelek ütemezése
az alábbi:
December 18. Első felhívás (kiküldve)
Január 28.
Második felhívás a kiállítók ismertetésével
Február 5.
Harmadik felhívás a kiállítók ismertetésével

Meghirdetett állások: Amennyiben már a rendezvényt megelőzően szeretne pozíciót meghirdetni,
kérjük, töltse ki elektronikusan az Álláspályázat dokumentumunkat, amelyet az Állásbörze 2020
weboldalon teszünk közzé.

Szóróanyagok: Annak ellenére, hogy Ön személyesen nem tud részt venni a rendezvényen, szívesen
segítünk szórólapjai kihelyezésében és kiosztásában. Amennyiben szeretné igénybe venni ezt a
szolgáltatást, kérjük, legyen kedves február 10-ig eljuttatni szóróanyagát az alábbi címre:
Állatorvostudományi Egyetem
Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
H-1078 Budapest, István u. 2.
Skype interjú: e-Networking csomagunk választásakor, érdemes megfontolni a skype interjúk
lehetőségét is. Kiállítónkként másfél órás időtartamot biztosítunk az interjúk, beszélgetések
lebonyolítására, előre regisztrált diákjelentkezések alapján. Amennyiben szeretné igénybe venni ezt a
szolgáltatásunkat, kérjük, jelezze az Állásbörze 2020 Kiállítói Regisztráció lapon.

Az ÁTE 2020 Állásbörze kiállítói részvétele ingyenes!

Cím: 1078 Budapest, István utca 2.
Postacím: 1400 Budapest Pf. 2.
e-mail: career@univet.hu

További szolgáltatások
Az Állásbörze 2020 Kiállítói Regisztráció Lapon lehetősége van az alábbi szolgáltatásokat is
megrendelni. Kérjük, olvassa el a Határidők, Dokumentum paraméterek bekezdésünket is.
Előadás: Az Állásbörze 2020 időtartama alatt a cégét / intézményét /szervezetét és tevékenységét
bemutató 20 perces előadás megtartására is van lehetőség. Az előadáshoz szükséges technikai
eszközöket (laptop, kivetítés, hangtechnika) az Egyetem biztosítja.
PR cikk: Helyezzen ki PR cikket saját kiállítói ÁTE aloldalán. Küldje el irodánknak PR cikkét a lentebb
megadott email címre.
Saját stand: Amennyiben Ön saját standdal és installációval szeretne kiállítani az Állásbörzén, kérjük,
vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben.

Állásbörze 2020 - Határidők
Január 15.

kiállítói jelentkezés, Állásbörze 2020 Kiállítói Regisztráció Lap elküldése

Január 17.

kiállítói bemutatkozó (Cég logo, név, cím, kapcsolattartó adatok, rövid összefoglaló),
direkt link

Január 24.

PR cikk megküldése emailben

Január 24.

Álláspályázat dokumentum megküldése e-mailben

Február 10.

kiállítói szóróanyag megküldése

Documentum paraméterek (formátum, méret, szöveg hosszúság, felbontás)
Céges logo: jpg, png és vektoros formátum
Kiállítói rövid bemutatkozó: word formátum, max. 700 karakter (szóközzel)
PR cikk: word formátum, max. 3000 karakter (szóközzel)
Meghirdetett állások: elektronikusan kitöltött Álláspályázat dokumentum
Az egységes megjelenést biztosítva, grafikusunk betördeli és elhelyezi az e-mailben kapott anyagokat.

Kapcsolat:
Állatorvostudományi Egyetem
Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok Osztály, Karrier Iroda

1078 Budapest, István u. 2.
E-mail: career@univet.hu
Telefon: +36 1 478 4100 / 8362 or 8382

Cím: 1078 Budapest, István utca 2.
Postacím: 1400 Budapest Pf. 2.
e-mail: career@univet.hu

