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Állásbörze Kalauz 2022.
Megújult Kalauz:

Tervezett tartalom:

Az elmúlt évek kiállítói és látogatói visszajelzései alapján 2022 tavaszán arculatot
váltott a Műegyetemi Állásbörze, és így a
börze hivatalos kiadványa is, a Kalauz. A
megújult kiadványban nagyobb és több
felületet kapnak az álláskeresést segítő
tartalmak, így a tanácsadások, útmutatók
és hirdetések is. A Kalauz struktúrájának
köszönhetően felhasználóbarát kiadvány.

• Köszöntő
• Partneri logók
• Standszámok és térképek
• Tanácsok álláskeresőknek
• Helyszíni programok
• Végzettség szerinti csoportosítás
• Kiállítók – információs hasábok és
hirdetések
Példányszám, terjesztés

Kiállítóink igényeit szem előtt tartva a
rendelhető hirdetési felületek új terjedelemhez viszonyított aránya háromszoros az
előző évekhez képest - mindezt változatlan
áron, hűségcsomagot választó partnereink
számára pedig 50%-os kedvezménnyel!

• Példányszám: 4000 darab
• Terjesztés: A kiadványt látogatóink
üdvözlőcsomagjaiban helyezzük el
és a rendezvény bejáratainál adjuk
kézbe.

Információs hasáb:
Standdal rendelkező kiállítóinknak 1 db információs hasábot (1/8 oldal) biztosítunk díjmentesen,
alapszolgáltatásként. Ezen a felületen feltüntetésre kerül a standszámuk, elhelyezésre kerül a
logójukat és maximum 450 karakternyi (szóközökkel együtt) bemutatkozó szöveg, és lehetőség
van az álláskeresők számára releváns információk megadására: foglalkoztatottak száma, kapcsolattartó személy, elérhetőségek.
Hirdetési felületek:
1/1 oldal, hirdetés vagy pr cikk – 90.000 Ft+ÁFA (méret: 162 x 232mm, 5 mm kifutó)
* hűségcsomagban 50%-os kedvezménnyel 45.000 Ft+ÁFA
1/2 oldalas fekvő hirdetés – 60.000 Ft+ÁFA (méret: 146 x 101,5mm)
* hűségcsomagban 50%-os kedvezménnyel 30.000 Ft+ÁFA
1/4 oldalas fekvő hirdetés – 40.000 Ft+ÁFA (méret: 149 x 48,25 mm)
* hűségcsomagban 50%-os kedvezménnyel 20.000 Ft+ÁFA
Tecnikai adatok

Leadási paraméterek:

• Tervezett terjedelem: 68 oldal + borító
• Méret: 162 x 232 mm
• Papír: belív 100 gr-os műnyomó,
borító 160 gr-os műnyomó
• Szín: 4+4 cmyk
• Kötészet: irkatűzött

•
•
•
•

composit pdf
cmyk tiﬀ
cmyk jpeg
300 dpi
Feltöltési határidő:
2022. szeptember 9.

Hirdetési felületek és kitöltött „minta” információs hasábok

2022.

Fekvő 1/4 (tükör) 146 x 48,25 mm
Composit pdf, tiﬀ 300 dpi
Ár: 40.000 Ft + ÁFA
*Hűségcsomagban 50% kedvezménnyel: 20.000 Ft +ÁFA

143 MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet

SZÁM CÉGNÉV
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A MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezetet 2008 októberében alapítottuk,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME).
Munkaerő bázisunk nagy részét az egyetem szakmailag is kompetens
és megbízható hallgatói adják. Az elmúlt években több ezer diákot
foglalkoztattunk,
főként szakmai területen. Tagjaink számára szervezett,
hivatalos keretek között hosszú- és rövidtávú foglalkoztatási megoldásokat
biztosítunk.
Foglalkoztattak száma: 2500 fő
Kontakt: Barabás Zoltán, igazgatósági elnök
Telefon: 06 30 443 2662
Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. I/77.
E-mail: barabas.zoltan@miszisz.hu

LOGÓ

INFORMÁCIÓS HASÁB
450 karakternyi (szóközökkel együtt) bemutatkozó szöveg,
információk
Foglalkoztattak száma:
fő, Felsőfokú végzettségüek aránya:
Személyzeti ügyekben illetékes személy:
Telefon:
Cím:
E-mail:

Fekvő 1/2 (tükör)
146 x 101,5 mm
Composit pdf,
tiﬀ 300 dpi
Ár: 60.000 Ft + ÁFA
Hűségcsomagban 50%
kedvezménnyel: 30.000 Ft +ÁFA

%

Teljes oldal 1/1 (hirdetés, PR cikk)
vágott méret: 162 x 232 mm
5 mm kifutóval
Composit pdf,
tiﬀ 300 dpi
Ár: 90.000 Ft +ÁFA
Hűségcsomagban 50% kedvezménnyel: 45.000 Ft +ÁFA

