
Virtuális Színpad szponzorációs ajánlat
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A 2021 tavaszi JOB4me, a Virtuális Állásbörze számokban

A 2021 tavaszi rendezvény részletes eredményeiért kattints ide.

https://job4me.hu/kiallito/eredmenyek.html


Ha fontos számodra:

• A tudatos álláskeresőkkel való kapcsolatfelvétel,
• A tudásátadás,

• Az oktatás és fejlődés támogatása,
• A képzési platformok hatékonyságának növelése,

• A társadalmi felelősségvállalás,
Valamint, szívesen hozzájárulnál egy ezeket ösztönző platform 

ismételt létrejöttéhez,

legyél a Virtuális Színpad névadó szponzora!

Legyél az elsők között, akikkel találkoznak az
álláskeresők!



A Virtuális Színpad Szponzorának biztosított 
megjelenések

• Névadóként megjelenés névvel online felületeinken, 

ahol a Virtuális Színpad programjait ajánljuk (cikkek, 

e-DM-ek, posztok saját és partneri csatornákon).

• A Virtuális Színpad arculatát a szponzor arculati 

színeihez igazítva tervezzük és használjuk minden 

kommunikációs felületen.

• A szponzor nevének, logójának és arculati színeinek

használata a rendezvény honlapján már az előzetes 

kommunikáció során.

• A rendezvény Facebook-oldalán és/vagy 

eseményénél posztban való megjelenés, valamint 

fizetett Facebook hirdetés.

• Megjelenés önálló virtuális programhelyszínnel, 

melyet a bejáratnál a névadó szponzorról 

elnevezett kapun keresztül érnek el a látogatók.

• Megjelenés az eseménynapokon a főoldalon, a 

pihenőben, pop-up üzenetekben, továbbá 

minden felületen, ahonnan a látogatókat a 

Virtuális Színpadhoz irányítjuk.

• Logóval való megjelenés a Virtuális Színpad 

„előterében” lévő laptopok kijelzőjén.

• Logóval való megjelenés Zoom-on az előadások 

előtt a waiting room-ban, és az előadások alatt a 

host fotóján

• Szolgáltatás díja: 295.000 Ft



A rendezvény nyitófelületén Virtuális Színpad névadó 
szponzorának feltüntetése



Megjelenés az előadó mögötti „vásznon” a helyszín neve, 
kattintható  logóval, amely átirányít a Programos aloldalra



A látogatói Pihenőben Virtuális Színpad gomb elhelyezése



Kiállítótérben banneren való megjelenés



Kiemelt megjelenés a JOB4me előadásokat népszerűsítő aloldalán

A JOB4me programjait kommunikáló aloldalon 1 220 egyedi oldalmegtekintő járt.



JOB4me hivatalos Facebook és LinkedIn oldalán való megjelenés



Hirdetett posztokban való megjelenés a Facebook kampány során



Frissdiplomas.hu Facebook oldalán posztban megjelenés



Handbookban való megjelenés



eDM-ben való megjelenés az előzetes kommunikáció során, ahol a 
programhelyszínt BT Virtuális Színpadként említjük



eDM-ben való megjelenés az előzetes kommunikáció során, ahol a 
programhelyszínt BT Virtuális Színpadként említjük



eDM-ben való megjelenés az előzetes kommunikáció során, ahol a 
programhelyszínt BT Virtuális Színpadként említjük



Beszélgessünk az
elképzeléseitekről!

job4me.hu/kiallito

Székelyné Grecskó Hajnalka

grecsko.hajnalka@frissdiplomas.hu

+36 20 772 4271

Mészáros Gábor

meszaros.gabor@frissdiplomas.hu

+36 20 353 1958

Kecskésné Dóczi Eszter

doczi.eszter@frissdiplomas.hu

+36 20 314 8336

Hajas Dávid
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