A Pécsi Diplomások Köre a Pécsi Tudományegyetemen vagy annak jogelőd intézményében
diplomát szerzett egykori hallgatók szervezete. A csatlakozó tagok számára 2011 óta nyújtjuk át –
természetesen térítésmentesen – az ALUMNI tagkártyát. Szabályzatunk módosításakor a programot
kiszélesítettük, így egyetemi hallgatók és a PTE munkatársai is igényelhetik a kártyát.
A kártya felmutatásakor Partnereink különféle árkedvezményeket, illetve extra szolgáltatásokat
biztosítanak szervezetünk tagjainak. Egyetemünk részéről a szervezetet a Rektori Hivatal Marketing
Osztály Alumni Irodája működteti, így a partneri kedvezmény-kört is. Partnereinknek az általuk
biztosított kedvezmények és egyéb szolgáltatások mértéke és/vagy értéke alapján a következő
marketingcsomagokat ajánljuk.
A kedvezmény, plusz szolgáltatás mértéke, értéke

A PTE által nyújtott csomag

10% vagy az alatti kedvezmény

1. csomag

10% fölötti, de 20%-ot meg nem haladó kedvezmény

2. csomag

20% vagy azt meghaladó kedvezmény

3. csomag

Az 1. csomag tartalma:
Online megjelenés
 Az Alumni Iroda a www.alumni.pte.hu oldalon a SZOLGÁLTATÁSOK / TAGKÁRTYA
KEDVEZMÉNYEK menüpontban megjeleníti a Partner megnevezését, elérhetőségét, a
kedvezmény mértékét, felhasználhatóságát és módját, valamint linket biztosít a
Partner weboldalához.
 A fenti honlapon felkerül a megállapodás ténye a HÍREK rovatba, valamint a havonta
megjelenő hírlevélben félévente 1 alkalommal népszerűsítjük a Partner által nyújtott
százalékos kedvezményeket és szolgáltatásokat.
Promóció:
 Az Alumni Iroda félévente egy alkalommal, különös tekintettel a nyári és a téli
diplomaátadó ünnepekre, az események helyszínén a Partner szóróanyagát kihelyezi
az alumni pultra, illetve közreműködik azok szétosztásában.
A 2. csomag tartalma (1. csomag tartalmán felül):
Kedvezményes hirdetési lehetőség:
 50 % -kal kedvezőbb hirdetési akció az Alumni Magazinban,
(5000 példány, évente megjelenő ingyenes kiadvány a végzősöknek.)
 20 %-kal kedvezőbb hirdetési akció az Egyetemi Mappában,
(kb. 7000 példány, évente megjelenő ingyenes gyűrűs mappa elsőévesek számára.)
Promóció:
 Tanévente egy alkalommal a Partner szóróanyagainak, plakátjainak kihelyezése az
Egyetemen. (Előzetes egyeztetés szükséges.)
A 3. csomag tartalma (az 1. és a 2. csomag tartalmán felül):
Online:
 A havonta megjelenő alumni hírlevélben, az alumni tagok számára szóló üzenet,
ajánlat elhelyezésének lehetősége havonta.
Promóció:
 Évente egy alkalommal díjmentes promóciós (kitelepülés – stand, helyszíni
értékesítés, toborzás) lehetőség biztosítása az Egyetem területén. (Előzetes egyeztetés
szükséges a helyszínről és az időpontról, valamint a promóció tartalmáról.)
 Egyedi ajánlat, külön megállapodás szerint.

