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Tisztelt Munkaadó! Kedves Partnerünk! 

 

Örömmel jelentjük be, hogy a Pannon Egyetem 2022-ben ismét megrendezi a nagy 

hagyományokra és múltra visszatekintő „Pannon Egyetem Állásbörze 2022 

Tavasz” című rendezvényét március 30-án. 

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; 

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  

2. 4m2 kiemelt stand (a standtérképen betűvel ellátott standok) 

3. 6m2 stand  

4. 6m2 kiemelt stand (a standtérképen betűvel ellátott standok) 

Az alapméretektől igény szerint el lehet térni, akár 8, 10, 12 négyzetméter alapterületű 

standot is biztosítunk. Erre vonatkozóan kérje egyedi árajánlatunkat. 

Árak: 

2022. február 4-ig történő jelentkezés esetén: 
 

1. 4m2 stand 240. 000.- FT + Áfa 

2. 4m2 kiemelt stand 340.000.- Ft + Áfa (a standtérképen betűvel ellátott standok) 

3. 6m2 stand 360.000.-Ft + Áfa 

4. 6m2 kiemelt stand 510.000.-Ft + Áfa (a standtérképen betűvel ellátott standok) 

2022. február 5-től: 
 

1. 4m2 stand 280. 000.- FT + Áfa 

2. 4m2 kiemelt stand 400.000.- Ft + Áfa (a standtérképen betűvel ellátott standok) 

3. 6m2 stand 420.000.-Ft + Áfa 

4. 6m2 kiemelt stand 600.000.- Ft + Áfa (a standtérképen betűvel ellátott standok) 

Jelentkezési határidő: 2022. március 4.  
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A standok árai magukban foglalják: 

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

világítás, elektromos csatlakozás; 

• Pannon Egyetem Állásbörze 2022 Tavasz kiadványban való megjelenést; 

• Cég bemutatkozó szöveg megjelenítését a Pannon Egyetem Állásbörze 

hivatalos honlapján és az esemény Facebook honlapján; 

• Ingyenes internet elérést (wifi); 

• Parkolási lehetőséget az egyetem területén; 

• Frízfeliratok készítését egységes formában; 

• Be- és kipakoláshoz rakodómunkások biztosítását; 

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

frissítők, kávé stb. (A rendezvény ideje alatt, 9:00-16:00 óráig különálló helyiségben, 

éttermi színvonalú italok, ételek korlátlan fogyasztása); 

• Irodai szolgáltatások: infokommunikációs eszközök térítésmentes 

igénybevétele. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a standfoglalás a jelentkezések sorrendjében történik és a résztvevők 

standbeosztásának változtatására vonatkozó jogot a szervezők fenntartják maguknak. 

Jelentkezésüket a visszaigazolásunk teszi véglegessé. 

 

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 

• Catering 2m2-ként 1 fő részére ingyenes, további fő esetén:              8.000.-Ft/fő 

 

Eszközök: 

• Plusz Pult 50x100x100 cm 10.000.-Ft 

• Zárható pult 10.000.-Ft 

• Íves pult (sarokstand esetén)    15.000.-Ft 
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• Polc 4 lappal 50x100x250 cm 15.000.-Ft 

• Polc 50x100 cm 6.000.-Ft 

• Polc 25x100 cm 6.000.-Ft 

• Üvegvitrin 50x100x245 cm 25.000.-Ft 

• Üvegpult 50x100x100 cm 20.000.-Ft 

• Bárasztal 10.000.-Ft 

• Körasztal átm. 80 cm 8.000.-Ft 

• Bárszék 6.000.-Ft 

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

 

Duális képzéses partnereink számára 

„Pannon Egyetem Állásbörze 2022 Tavasz” rendezvényen a Pannon Egyetem azon 

duális képzési partnereinek, akik a Pannon Egyetem hallgatóját foglalkoztatják, 

és/vagy érvényes szerződéssel rendelkeznek a 2021/2022-as tanévre, 20% 

kedvezményt nyújtunk a bérelni kívánt stand, valamint az igénybe vett 

szolgáltatások dátum szerinti aktuális árából, ezzel is megköszönve ezen 

Partnerek szíves együttműködését.  
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Jelentkezés, küldendő anyagok, határidő 
 

Jelentkezés online a http://pannon-allasborze.hu honlapon. 

Jelen tájékoztatóval együtt csatoltan küldjük a „Pannon Egyetem Állásbörze 2022 

Tavasz” kiadványban megjelenítendő „Információs oldal” adatbekérő 

nyomtatványát is, melyet kérjük, kitöltve küldje vissza részünkre, illetve ezzel együtt 

szeretnénk kérni a cégről egy képet és a cég logóját (lehetőleg vektoros 

formátumban /PDF,AI,EPS vagy nagy felbontású PNG) is, mely szintén a 

kiadványban fog megjelenni. A cég logóját a marketing során is felhasználjuk. 

Az anyagok beküldési határideje 2022. március 04.  

Email: iroda@kairo.uni-pannon.hu 

 

 
Szolgáltatások ellenértékének térítési módja 

 
Az online megrendelő beérkezése után megrendelését és jelentkezését emailben 

megerősítjük, a hivatalos visszaigazolást pedig 2022. március 11-ig küldjük meg 

Önöknek. A számla kiállításához szükségünk lesz egy Önök által aláírt teljesítés 

igazolásra. E nyomtatvánnyal a rendezvény ideje alatt fogjuk Önöket felkeresni. 

A számlát a rendezvény szervezőjeként az Egyetemi Centrum Kft. állítja 

ki és postázza Önöknek. 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) 624-000/6333 
E-mail: iroda@kairo.uni-pannon.hu  

Számlázással kapcsolatos kérdések: 
 

Juhász Judit 
Egyetemi Centrum Kft. 

8200, Veszprém, Egyetem u. 10. 
Telefon: 36 20 328-6913 

E-mail: juhaszj@almos.uni-pannon.hu   
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Standtérkép (földszint): 
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Standtérkép (galéria): 

 

http://pannon-allasborze.hu/

