PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
MÉDIAAJÁNLAT
2021

Tisztelt leendő partnerünk!
Kérem, tekintsék át a Pécsi Tudományegyetem lehetséges on-line, illetve print
média megjelenési felületeit, illetve a hozzájuk kapcsolódó árképzést. Igény
esetén értékesítési szakértőink egyedi és komplex megoldási javaslatokat,
hirdetéskoncepciókat dolgoznak ki. Forduljon hozzájuk bizalommal!

10 kar
300 képzés
20.000 magyar hallgató
4500 külföldi hallgató
6000 dolgozó
30.000 alumni tag
500 vállalati partner

1. ALUMNI MAGAZIN
(print, magyar nyelvű)
• Terjesztés: postai úton a Pécsi Diplomások Köre prémium tagjainak,
diplomaosztókon, évfolyam-találkozókon, belső terjesztés
• 3000 példány
• Hirdetési kreatívok leadásának végső határideje: 2021. május 5.
• Megjelenés, terjesztés kezdete: 2021. június

2. UNIVPÉCS

(print, magyar nyelvű)
•
•
•
•

Terjesztés: 250 ponton az egyetem falain belül, városi terjesztés
3000 példány
Hirdetési kreatívok leadásának végső határideje: 2021. július 15.
Megjelenés, terjesztés kezdete: 2021. szeptember

3. UNIVPÉCS INTERNATIONAL

(print, angol nyelvű)

• Terjesztés: az egyetem falain belül, valamint az orientációs napokon a
nemzetközi hallgatók fogadócsomagjába is belekerül.
• 3000 példány
• Hirdetési kreatívok leadásának végső határideje: 2021. július 15.
• Megjelenés, terjesztés kezdete: 2021. szeptember

4. UNIVPÉCS TUDOMÁNY
(print, magyar nyelvű)
• Terjesztés: 250 ponton az egyetem falain belül, partnevállalatok, egyetemek,
városi terjesztés
• 3000 példány
• Hirdetési kreatívok leadásának végső határideje: 2021. október 15.
• Megjelenés, terjesztés kezdete: 2021. november

HIRDETÉSI FELÜLETEK ÉS ÁRAK A PRINT KIADVÁNYOKBAN
• Dupla oldal (belső) 424mm x 272mm + 5mm kifutó 				
300.000 + áfa
• B/2, B/3 (belső borítók) 1/1 oldal 212mm x 272mm + 5mm kifutó 		
225.000 + áfa
• 1/1 oldal belső lapokon 212mm x 272mm + 5mm kifutó 			
185.000 + áfa
• 1/2 oldal álló formátum 100mm x 272mm + 5mm kifutó 			
105.000 + áfa
• 1/2 oldal fekvő formátum 212mm x 130mm + 5mm kifutó 			
105.000 + áfa
• 1/3 oldal álló formátum 70mm x 272mm + 5mm kifutó 			
75.000 + áfa
• 1/3 oldal fekvő formátum 212mm x 90mm + 5mm kifutó 			
75.000 + áfa
• 1/4 oldal 90mm x 120mm + 5mm kifutó					
50.000 + áfa
• Speciális méret, alsó „csík” 180 mm X 70 mm + 5 mm kifutó 		
24.000 + áfa

KEDVEZMÉNYEK:
• 2 megrendelés esetén 5 % kedvezmény.
• 3 megrendelés esetén 10 % kedvezmény.
• 4 megrendelés esetén 15 % kedvezmény

ONLINE MÉDIAAJÁNLAT
2021
UNIVPÉCS.COM BANNER FELÜLETEK ÉS ÁRAK
MÉRET
728 x 215 px
300 x 250 px
1200 x 400 px

TÍPUS/RÉGIÓ*
BANNER RÉGIÓ 1. (felül)
BANNER RÉGIÓ 2. (oldalt)
BANNER RÉGIÓ 3. (alul)

ÁRAK
80.000 Ft + áfa/hó
40.000 Ft + áfa /hó
60.000 Ft + áfa/hó

*A banner felületeken minden esetben rotálódó bannerek jelennek meg, minden
pozíción maximum 3 banner jeleníthető meg.
•
•
•
•

UnivPécs.com PR cikk 1500-3300k között, magyar
UnivPécs.com PR cikk 1500-3300k között, angol
PR cikk megírása vagy fordítása alkalmanként
PR cikk fotózás alkalmanként

Heti átlagos átlagos egyedi látogatók: kb 10.000 fő

80.000 + áfa/db
80.000 + áfa/db
40.000 + áfa/db
40.000 + áfa/db

EGYÉB ONLINE FELÜLETEK ÉS ÁRAK
o Facebook poszt magyar nyelven
o Facebook poszt angol nyelven
Pécsi Tudományegyetem Facebook: 19.500 követő

90.000 + áfa/hó
90.000 + áfa/hó

o Instagram poszt magyar nyelven
o Instagram poszt angol nyelven
Pécsi Tudományegyetem Instagram: 4 .850 követő

50.000 + áfa/hó
50.000 + áfa/hó

o
o
o
o

Alumni hírlevél magyar nyelven
Alumni hírlevél angol nyelven
Alumni Extra hírlevél magyar nyelven
Alumni Extra hírlevél angol nyelven

50.000 + áfa/alk
50.000 + áfa/alk
200.000 + áfa/alk
200.000 + áfa/alk

18.200 tagnak külön, alkalomszerűen kiküldött csak a megrendelőről szóló
hírlevélben megjelenítés.

KAPCSOLAT:
Dr. Cselik Bence
vállalati kapcsolati menedzser
Telefon: 0672/501-500/18558
E-mail: cselik.bence@pte.hu
Palancsa Bence
vállalati kapcsolati asszisztens
Telefon: 0672/501-500/12457
E-mail: palancsa.bence@pte.hu

