Szponzori
kiajánló
2022

A Budapesti Corvinus Egyetem legnagyobb diákszervezeteként, büszkén
mondhatjuk el, hogy az Öntevékeny Csoportok Irodája szervezi az egyetemi
közösségi élet meghatározó eseményeit, köztük a két legnépszerűbbet: a
Közgáz Gólyatábort és a Közgáz Gólyabált is.
Az ÖCSI cégbíróság által bejegyzett egyesület tagjai, az Instruktorok,
egyetemi éveik jelentős idejét a szervezeti tevékenységgel töltik, az általuk
végzett munka önkéntes.
Feladatunk a Közgázra felvett elsőéves hallgatók integrálása, bevezetése az
egyetemi életbe, valamint egyéb rendezvények szervezése egész évben. A
Corvinus pezsgő közösségi élete részben az Öntevékeny Csoportok
Irodájának érdeme.
A sok éves szervezési tapasztalatunknak és precíz munkánknak
köszönhetően a rendezvényeink magas színvonala és sikeressége garantált.
A jövőbeli közös munka reményében, kérem fogadja sok szeretettel a 2022.
évi kiajánlónkat.
Gál László
elnök

RENDEZVÉNYEINK
- megjelenési lehetőségek -

KÖZGÁZ
GÓLYATÁBOR
2022.augusztus 22-26.
Bodajk, Mezőkövesd, Szolnok
1200 újdonsült egyetemista
Sold out 2021-ben

A Gólyatábor résztvevői évek múltán is egyetemi
életük egyik legmeghatározóbb élményeként
gondolnak vissza az 5 napos eseményre.
A különböző csoportfoglalkozások és az esti bulik
teszik lehetővé azt, hogy a gólyák kialakult baráti
társaságban és informáltan érkezzenek az egyetemre.

GÓLYATÁBOR MEGJELENÉSEK
AKTIVITÁS
Lehetőséget biztosítunk
rendezvényünk helyszínén a
cégek profiljába illő olyan
aktivitás kialakítására, amely
színesebbé teszi a rendezvényt,
emeli annak hangulatát.
Ezt különböző kitelepüléssel,
molinók kihelyezésével,
nyereményjátékokkal képzeljük el
szükséges igényekre kialakítva.

SOCIAL MEDIA
A közösségi média az elmúlt években az egyik
legfontosabb megjelenési felületünkké vált,
amelyek összehangolt használatával
igyekszünk egy egységes, emlékezetes brandet
kialakítani. Az ÖCSI Facebook, Instagram és
Tiktok oldala frissülő bejegyzésekkel és az
online tartalom különböző formáival több
százezer felhasználót érhet el, illetve alkalmas
a különböző nyereményjátékokra, felhasználói
részvételekre és online átirányításokra.

3 szint
5 színpad
közel 20 fellépő
A Közgáz Gólyabál szervezése az évek folyamán
professzionális szintre emelkedett, és együttműködő
partnereink igényeit a legmagasabb szinten tudjuk
kiszolgálni.
Az egyetemen ez az egyetlen megrendezett rendezvény
a fiatalok számára, amit saját készítésű tematikus
helyszíneink teszik igazán egyedivé, olyan híres
fellépőkkel, mint például: Vigiland (SE), Halott Pénz,
Blahalouisiana, Sigma (UK) és a Milk Sugar (DE), Carson
Coma.

KÖZGÁZ
GÓLYABÁL
2022.november vége
A Budapesti Corvinus Egyetem
műemlék jellegű épülete
2500 fő
Sold out 2022-ben

GÓLYABÁLI
MEGJELENÉSEK
MEGHÍVÓ ÉS JEGY

SZÍNPAD NÉVADÁS

PLAKÁT

A Közgáz Gólyabálra
készített meghívó az egyik
leghosszabban fennmaradó
megjelenési lehetőség,
hiszen a bálozók számára
örök emlék marad.

Nagyobb szponzoraink számára színpad
névadó jogot tudunk biztosítani, amely
talán a legnagyobb kapcsolat a bál
élménye és egy márka között. A
színpadjaink különböző zenei stílusokat
képviselnek, így a partnerünk által átadni
kívánt üzenetet a zenei stílushoz is
könnyen igazítani tudjuk. Természetesen
ez a megjelenési forma magával vonja az
egyéb felületeinken való megjelenést is.

Kiemelt támogatóinknak biztosítjuk a bál
hirdetőplakátján való megjelenést. A
plakátokat offline, a Corvinus Egyetemen
helyezzük ki, online a Facebook
eseményben és Instagram posztjainkban
kapnak helyet. A megjelenésben
résztvevő partnereink mind online, mind a
rendezvény napján nagyobb érdeklődésre
számíthatnak a bál vendégeitől az
előzetes ismertségnek köszönhetően.

+ HELYSZÍNI AKTIVITÁS, SOCIAL MEDIA

0.heti
bulik

2022. szeptember
1700 vendég

A regisztrációs héten a diákoknak való
adminisztratív segítségnyújtás mellett 2
nagyszabású bulit is rendezünk Budapest
belvárosában, ekkor kerül megrendezésre az
éves kocsmatúránk is. A frissen felvett
hallgatók még a gólyatábori élményekkel, ám
lassan az egyetemre készülve óriási számban
szoktak megjelenni ezeken az eseményeken is.

Gólya
hajó

2022. szeptember vége
1100 vendég

Főképpen frissen felvett hallgatókra fókuszáló
rendezvény, ahol az Európa hajó 3 emeletén
szórakozhatnak a gólyák.
Azon kevés hajón rendezett egyetemi bulik
egyike, amely során egy látványos körutat
teszünk a Dunán.

SOCIAL MEDIA ELÉRÉSEINK
FACEBOOK OLDALUNK
Oldal követői: 5787 fő
Oldal összes megjelenése: 822 867
69 434 elért felhasználó

WEBLAPUNK

INSTAGRAM OLDALUNK

Weblapunk a bceocsi.com.
Itt zajlik többek között a Közgáz
Gólyatábor jegyértékesítése.
Az oldalt fél év alatt összesen 34 021
alkalommal látogatták.
Az időszakban 1 napon a legtöbb
látogató 6145 fő volt.
1500+ követő
4960 profil megtekintés
32 680 elérés

*az adatok a 2021 augusztus 1 - december 31 időszakra vonatkoznak

www.bceocsi.com
@bceocsi
@bceocsi
szponzoracio@bceocsi.com

ELÉRHETŐSÉGEINK

