
 
 
 
 

Tisztelt Sportszervezet!  
 
Örömmel értesítjük, hogy a Testnevelési Egyetem 2016. május 11.-én „Sportszakemberek és a Karrier” címmel 
megrendezzük II. Állásbörzénket, melyre Önt és cégét sok szeretettel meghívjuk.  
 
A rendezvény helyszíne: 1123 Budapest, Alkotás utca 44., Központi Épület, I emelet, Hepp Ferenc Terem.  
 
Időpontja: 2016. május 11. Szerdán 10:00 – 15:00 között  
 
Jelentkezési határidő: 2016. 05. 03. 
  
Rendezvényünk célja, hogy hallgatóink az Állásbörze segítségével könnyebben megtalálhassák  
 

 a végzős hallgatók számára a tudásukhoz legjobban illeszkedő munkaadót, és munkakört 

 a számukra leginkább megfelelő szakmai gyakorlati helyszínt, 

 részmunkaidős pozíciót találhassanak, melyet tanulmányaik mellett is betölthetnek, 

 a már végzett hallgatóink számára találkozási lehetőséget szeretnénk biztosítani a szakma 
képviselőivel, hogy alkalmuk nyíljon megismerni a szakma által kínált álláslehetőségeket 

 lehetőséget kívánunk teremteni a cégeknek maguk, illetve termékeik bemutatására, 

 és esélyt szeretnénk teremteni a cégeknek, hogy kiválaszthassák jövendőbeli gyakornokaikat, 
munkavállalóikat.  

 
Az alábbi lehetőségeket kínáljuk az Önök számára: 
 

 Személyes megjelenési lehetőség, mely sokkal kézzelfoghatóbb kapcsolatot teremt hallgatóink és az 
Ön cége között 

 Plakát és roll-up kihelyezése a rendezvény helyszínén 
 Kisméretű szóróanyag terjesztése 
 Próbainterjúk tartása 
 Online cégbemutató kiadványukban 1 oldal megjelenési lehetőség 
 Büfékupon (mely büfénkben felhasználható) 
 Vezeték nélküli Internet (konnektort csak korlátozott számban tudunk biztosítani, kérjük jelezzék 

előzetesen igényüket) 
 1 db asztal + 1db szék /fő+2 db látogató szék biztosítása 
 online kiadvány az egyetem számára, ahol minden megjelenő bemutatkozik 

 
A rendezvényünkön a cégek berendezett asztaloknál fogadhatják az érdeklődőket, a helyszínről fotókat is 
csatolunk levelünkhöz, hogy láthassák a rendezvény színterét. 
 
Az asztalon szórólapot, szóróanyagokat tudnak elhelyezni, illetve május 5.-ig a karrier irodánkba eljuttatott 
online és offline plakátjaikat elhelyezzük az épületünkben található hirdetési felületeinken és a rendezvény 
helyszínén, illetve elektronikus kommunikációs csatornáinkon közzétesszük (facebook, email, neptun).  

 
Rendezvényünkön a részvételi díj:  
 
Gazdasági társaságoknak: Bruttó 9500 Ft /fő  
Sportegyesületeknek: Bruttó 1500 Ft/fő 
Átutalással vagy kérésére csekken 2016-05-04ig 
 



A befolyt összegeket az Állásbörzére fordítjuk, és a befolyt összeg nagyságától függően az alábbi 
szolgáltatásokat tervezzük a hallgatóink részére: 
 

 Önéletrajz tanácsadás 
 Próbainterjúk 
 Pontgyűjtő játék – a kiállító cégekről kitöltött kvíz 

 
Reméljük, hogy jelenlétükkel megtisztelnek minket, és segítik rendezvényünkön a hallgatóinkat. 

 
Budapest, 2016.04.22.  

 

Üdvözlettel:  

   

 dr. Chaudhuri Sujit  

 irodavezető 

 


