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Céges előadás karrier témában kommunikációs 
támogatással

• A rendezvény oldalán a Virtuális Színpad előadásai között jelennek 

meg a céges előadások.

• A szakmai tartalom bemutatására 25 perc áll rendelkezésre az 

általunk biztosított Zoom felületen, valamint a kérdések 

megválaszolására további 20 percet biztosítunk. 

• Az előadásokat beépítjük a JOB4me előzetes kommunikációjába, 

ezáltal népszerűsítve a programokat a látogatók felé.



Céges előadás megjelenései

• eDM-ben való megjelenés az előzetes 

kommunikáció során, melyben kiemeljük a 

céged előadását a Virtuális Színpad programjai 

között.

• Fizetett Facebook hirdetés, valamint organikus 

poszt a JOB4me hivatalos Facebook oldalán 

vagy eseménynél, és Instagram vagy LinkedIn

oldalán a Virtuális Színpadról. 

• Gyűjtő- és lapozós Facebook poszt, valamint 

hirdetés a céges előadásokról.

• Organikus poszt a frissdiplomas.hu 

Facebook vagy Instagram oldalán vagy 

tematikus zárt csoportjaiban a Virtuális 

Színpad előadásairól.

• Az esemény oldalán több helyszínen is 

megjelenik a Virtuális Színpad előadásaira 

irányító felhívás: nyitóoldal, pihenő, pop-up

üzenetek.

• A JOB4me e-Handbook-ban való 

megjelenés a programok leírásánál.



Céges előadás időpontjai

A 4 db céges előadás időpontja az alábbiak szerint alakul, 

melyek közül egyet választhat partnerünk. 

• március 9., szerda 10:00 - 10:45 

• március 9., szerda 14:10-14:55ig

• március 10., csütörtök 10:00-10:45ig 

• március 10., csütörtök 14:00-14:45ig

Az időpontok a megrendelés sorrendjében kerülnek kiosztásra.



Példa a megjelenésre: JOB4me Facebook hirdetés



Példa a megjelenésre: eDM az előzetes kommunikáció során



Példa a megjelenésre: Virtuális Színpad felülete



Céges előadások technikai paraméterei

• Az előadás előzetes kommunikációjához az 

alábbiakra lesz szükségünk:

• előadás címe

• előadó neve és titulusa

• nagyfelbontású kép az előadóról

• előadás beharangozója (max. 500 karakter)

• bio az előadóról (max. 500 karakter, opcionális)

• előadó LinkedIn profilja (opcionális)

• Szolgáltatás díja: 145 000 Ft + Áfa



Céges előadások technikai paraméterei:

Anyagleadási határidő: 2022. január 24.

Fontos! Kérjük, a szükséges anyagokat egyszerre küldjétek! 

A levelekbe azok az anyagok kerülnek be, melyek a 

megadott határidőig beérkeznek hozzánk.

Továbbá kérjük, hogy legkésőbb március 4-ig az előadás 

tervezett prezentációját küldjétek el részünkre!

TIPP:  Amennyiben az előadás végén további kérdések merülnek fel a 

látogatók részéről, melyeket már nem marad idő megválaszolni, 

javasoljuk, hogy invitáljátok meg őket a standotokra, ahol chat-en 

folytathatjátok a beszélgetést.



Beszélgessünk az
elképzeléseitekről!

job4me.hu/kiallito
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