A PTE Alumni által Partnerek számára nyújtott lehetőségek a tagkártya-rendszerben
való részvétel esetén
A PTE Alumni szervezete a Partner által, a szervezet tagjai számára nyújtott kedvezmény(ek) és egyéb
szolgáltatások mértéke alapján a következő szolgáltatási csomagokat ajánlja Partnereinek.
A Partner által kínált kedvezmények és szolgáltatások
A nyújtott kedvezmény mértéke / a nyújtott szolgáltatás
10 % vagy az alatti kedvezmények
10 % fölötti, de 20 %-ot meg nem haladó kedvezmények
20 %-ot meghaladó kedvezmény

A szolgáltatás pontértéke
1. csomag
2. csomag
3. csomag

A PTE Alumni által kínált, és a Partner által igénybe vehető lehetőségek
1. csomag tartalma
 Online megjelenés:
 A www.alumni.pte.hu oldalon a Kártya Kedvezmények menüpontban a Partner
elérhetőségének,
online
linkjének
elhelyezése
a
kedvezmény
mértékének,
felhasználhatóságának és módjának feltüntetése mellett.
 A megegyezés megkötése után a www.alumni.pte.hu honlapon, valamint a havonta megjelenő
hírlevélben 1 alkalommal hírként közöljük, népszerűsítjük a Partner által nyújtott százalékos
kedvezményeket és szolgáltatásokat.
 Promóciós megjelenés: A Partner szóróanyagainak előzetes megbeszélés szerinti kihelyezése az
Egyetem előre egyeztetett karain. – tanévente 1 alkalommal.
Folyamatos tájékoztatás a partneri hirdetési és megjelenési lehetőségekről az Egyetemen.
2. csomag tartalma (1. csomag tartalmán felül):
 Kedvezményes hirdetési lehetőség:
 50%-os kedvezményes hirdetési lehetőség az Alumni Magazinban. (5000 példány, évente
megjelenő ingyenes kiadvány)
 20%-os kedvezményes hirdetési lehetőség az Egyetemi Mappában. (8000 példány, évente
megjelenő ingyenes gyűrűs mappa az elsőévesek számára)
 Promóciós megjelenés:
 A Partner szóróanyagainak előzetes megbeszélés szerinti kihelyezése az Egyetem előre
egyeztetett karain. – tanévente 1 alkalommal.
 A PTE Alumni Irodája a karokra történő kitelepülésekkor (tanévenként min. 10 alkalom) a
Partner szóróanyagait kihelyezi az alumni pultra, illetve közreműködik azok elosztásában. –
tanévente 1 alkalommal.
3. csomag tartalma (1. és 2. csomag tartalmán felül):
 Online megjelenés:
 A havonta megjelenő alumni hírlevélben évente 1 alkalommal az alumni tagok számára szóló
üzenet, ajánlat elhelyezése.
 Promóciós megjelenés:
 Évente egy alkalommal díjmentes promóciós lehetőség biztosítása az Egyetem területén.
Helyszín és időpont, valamint a promóció tartalmának előzetes egyeztetésével a felek között.
 A PTE Alumni Irodája a karokra történő kitelepülésekkor (tanévenként min. 10 alkalom) a
Partner szóróanyagait kihelyezi az alumni pultra.

