URA- JA REKRYTOINTIPALVELUT
PALVELUHINNASTO 2011
Kaikkiin hintoihin lisätään ALV 23 %. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

1. TYÖPAIKKAILMOITUKSEN JÄTTÄMINEN URAWEB-PALVELUUN
ilmoitukset opiskelijoiden nähtävissä palvelussa maksimissaan 3 kk
2. SUORAPOSTITUS KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJOILLE
suorapostituksen perusmaksu

maksuton

150 €

mikäli postitus tehdään yli 500 henkilölle, tai postitusta käytetään yritysesittelyn (3) tai alaaulatapahtuman (5) yhteydessä ei perusmaksua laskuteta

kirjeitse (sis. kirjekuoret ja kuorituksen)
sähköpostitse
muistutusviestit sähköpostitse samalle kohderyhmälle
3. YRITYSESITTELY KAUPPAKORKEAKOULUN TILOISSA
Perusmaksu

+ 5 € /henkilö
+ 2 € /henkilö
+ 1 € /henkilö
700 €

sis. tilavuokrat, osoitehaun perusmaksun, tekniset laitteet ja AV-tuen, tilaisuuden mainonnan ja
ilmoittautumisten vastaanoton sekä Ura- ja rekrytointipalvelujen edustuksen tilaisuuden alusta
loppuun

buffet-pöytä (iltatilaisuuksiin)
kevyt buffet-pöytä (esim. lounassalaatti)
aamiaispöytä (aamutilaisuuksiin)
kahvipöytä (kahvi/tee + suolainen tai makea tuote)

+ 25 € /henkilö
+ 15 € /henkilö
+ 12 € /henkilö
+ 4 € /henkilö

4. REKRYTOINTITILAISUUDEN MAINONTA
Käytetään markkinoidessa kauppakorkeakoulun ulkopuolella olevia tilaisuuksia tai yrityksen omassa
nimikkosalissa pidettäviä tapahtumia Ura- ja rekrytointipalveluiden tiedotuskanavissa (opiskelijoiden
intranet-palvelu sekä julistemainonta).

tilaisuuden mainonta
tilaisuuden mainonta ja ilmoittautumisten vastaanottaminen
(suorapostituksen yhteydessä 100 €)

100 €
250 €

5. TEE VAIKUTUS ALA-AULASSA
Mahdollisuus tavoittaa sadoittain kauppakorkeakoulun opiskelijoita koulun pääaulassa lounasaikaan
omalla ständillänne.

Perusmaksu
700 €
sis. tilavuokran klo 10-14, tilaisuuden mainonnan UraWebissä, järjestelyt, osoitehaun
perusmaksun, AV-tuen, yhden neuvottelutilan visiittinne ajaksi käyttöönne (esim.
haastatteluita varten)
6. ESITEJAKELU KAUPPAKORKEAKOULUN TILOISSA
Perusmaksu
100 €
sis. enintään 300 esitteen/julkaisun vastaanoton ja jakelun kolmen päivän ajan
päärakennuksen ala-aulassa sekä 2 viikon jakelun Ura- ja rekrytointipalveluiden tilojen
läheisyydessä. Jakelusta tiedotetaan opiskelijoille UraWebissä.
7.

CV-HAKU URA- JA REKRYTOINTIPALVELUJEN TIETOKANNASTA
perusmaksu (sis. haun, hakijoiden kontaktoinnin ja esivalinnan)
CV-toimitus sähköpostitse tai faksilla

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu / Ura- ja rekrytointipalvelut
PL 21210, 00076 AALTO
puh. 050 380 7398
(Runeberginkatu 14-16, HELSINKI)
fax. (09) 431 38512
career@hse.fi
www.hse.fi/rekry

250 €
+ 50 € / CV

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU
Ura- ja rekrytointipalvelut
PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, HELSINKI), 00076 AALTO

TOIMEKSIANTOVAHVISTUS

Tilaajan yhteys- ja laskutustiedot

Tilaajan virallinen nimi
Y-tunnus
Laskutusosoite
Yhteyshenkilö
Sähköposti
Puhelinnumero

TILAUS (Tarkemmat palveluiden kuvaukset palveluhinnastossa. Kaikkiin hintoihin lisätään ALV 23 %.)
YRITYSESITTELY KAUPPAKORKEAKOULUN TILOISSA, perusmaksu
Toivottu ajankohta

700 €

YRITYSESITTELY NIMIKKOSALISSA TAI KAMPUKSEN ULKOPUOLELLA
Toivottu ajankohta
Yritysesittelyiden tarjoilut (vain kauppakorkeakoulun tiloissa oleviin tilaisuuksiin)
buffet-pöytä (iltatilaisuuksiin)
kevyt buffet-pöytä (esim. lounas)
aamiaispöytä (aamutilaisuuksiin)
kahvipöytä (kahvi/tee + suolainen tai makea tuote)

+ 20 € /henkilö
+ 15 € /henkilö
+ 12 € /henkilö
+ 4 € /henkilö

REKRYTOINTITILAISUUDEN MAINONTA
tilaisuuden mainonta
tilaisuuden mainonta ja ilmoittautumisten vastaanottaminen
tilaisuuden mainonta UraWebissä ja ilmoittautumisten vastaanottaminen
suorapostituksen yhteydessä

100 €
250 €
100 €

SUORAPOSTITUS KAUPPAKORKEAKOULUN OPISKELIJOILLE, perusmaksu
150 €
Yritysesittelyn (kampuksella) sekä ala-aulatapahtuman yhteydessä tai mikäli postitus tehdään yli 500
henkilölle, ei perusmaksua laskuteta
Viestien oltava vastaanottajilla viimeistään
/
2010
kirjeitse (sis. kirjekuoret ja kuorituksen)
+ 5 € /henkilö
sähköpostitse
+ 2 € /henkilö
muistutusviestit sähköpostitse samalle kohderyhmälle
+ 1 € /henkilö
Osoitehaun ulkopuolelle jäävät ne henkilöt opiskelijarekisterissä, jotka eivät ole antaneet lupaa
osoitetietojensa käyttöön.
TEE VAIKUTUS ALA-AULASSA Toivottu ajankohta

700 €

ESITEJAKELU KAUPPAKORKEAKOULUN TILOISSA Toivottu ajankohta

100 €

CV-HAKU URA- JA REKRYTOINTIPALVELUJEN TIETOKANNASTA,
perusmaksu
Toivottu CV:n määrä
Toivottu CV:n toimituspäivä

250 €

Suorapostituksen ja/tai CV-haun kohderyhmän valintakriteerit
opintojen aloitusvuosi
koulutusohjelma
Opintopistemäärä
(KTK 180 op, KTM 300 op)
Muita kriteereitä / toivomuksia
Suorapostitus Hankenin opiskelijoille
pääaine(et)
Opintopistemäärä
(KTK 180 op, KTM 300 op)
ssa

Toimeksiantajan

/

/ 20

___________________________
allekirjoitus

nimenselvennys

Mikäli asiakas peruu toimeksiannon, veloittaa Ura- ja rekrytointipalvelut hinnan jo tehdystä työstä.

+50 € / CV

