
 
 

 

SZTE Alma Mater – Tagkártya Applikáció 

Hirdesse kedvezményeit nálunk díjmentesen! 

 

3+1 érv, amiért megéri nálunk hirdetni: 
 
1.  Jól behatárolt célcsoportot érhet el a hirdetéseken keresztül. 
2. Az SZTE volt hallgatói, dolgozói ingyenesen és egyszerűen 
használhatják az applikációt. 
3. Közvetlenül és díjmentesen teheti fel hirdetését honlapunkra. 
 
3+1.Mintegy 15 000 fős felhasználói bázist érünk el havi 
rendszerességgel küldött hírleveleinken keresztül. 

 

Az SZTE Alma Mater Tagkártya applikáció júliusban elindult, 

így a Szegedi Tudományegyetem Alma Mater tagjai még 

egyszerűbben vehetik igénybe a tagkártyával járó 

kedvezményeket. Azok a cégek, szolgáltatók, akik legalább 

10%, vagy minimum 800 Ft értékű kedvezményt adó 

ajánlatot, kupont töltenek fel, most bevezető ajánlatként 

ingyenesen tudnak kedvezményeket hirdetni honlapunkon, 

a www.uniszegedalumni.com oldalon keresztül. 

 

 Megmutatjuk, hogyan!  

 

 

 

http://www.uniszegedalumni.com/


 
 

1. Regisztráció az SZTE Alma Mater honlapján: 

www.uniszegedalumni.com 

 

 

A főoldalon 

kattintson bármely 

felugró gombra 

(Tedd meg a kezdő 

lépéseket/Csatlakozz 

most/Építsd 

kapcsolati hálód stb.) 

 

 

 

Lépjen be LinkedIn, Google, Facebook, Apple fiókkal, vagy regisztráljon e-mail 

címmel! SZTE partnerként is kérjük, a saját nevével regisztráljon! A cég nevét, 

tevékenységeit a regisztráció során adhatja meg. 

A honlapon 

lehetőség van 

magánszemélyként 

(SZTE-s hallgatóként, 

volt hallgatóként, 

dolgozóként) és 

SZTE-s partnerként 

(cégként) is 

regisztrálni és 

hirdetni. 

 

A regisztráció után legfeljebb egy munkanapon belül megtörténik a jóváhagyás, 

ezután lehet feltölteni a kedvezményes ajánlatokat. 

 

http://www.uniszegedalumni.com/


 
 

2. Ajánlat feltöltése 

 

Miután megkapta az értesítést a jóváhagyásról, jelentkezzen be a honlapra és 

kattintson az Ajánlatok fülre a bal oldali menüsorban, majd jobb oldalon a Kezdj el 

posztolni gombra! Töltse ki a kért adatokat, majd mentse el az ajánlatát! 

Az ajánlatban szerepelnie kell a kedvezmény pontos leírásának (pl. hány százalék 

kedvezményt biztosít a cég, mely termékekre). 

 

3. Tagkártya Applikáció megjelenés 
Ha feltöltötte ajánlatát a www.uniszegedalumni.com oldalra 

és az eléri a szükséges kedvezményt*, legfeljebb 1 

munkanapon belül feltöltésre kerülnek a kedvezmények az 

SZTE Alma Mater Tagkártya applikációra is. Az ajánlat 

feltöltése után ezt a folyamatot az Alma Mater munkatársai 

végzik, a www.uniszegedalumni.com oldalon megadott 

információk alapján. Az applikációban megjelenő 

kedvezményről az SZTE Alma Mater munkatársai fognak 

küldeni képernyőképet a hirdetőnek a honlapon keresztül 

privát üzenetben. 

 

*legalább 10%, vagy minimum 800 Ft értékű 

kedvezményt adó ajánlat, kupon 

 

http://www.uniszegedalumni.com/
http://www.uniszegedalumni.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérdés, probléma esetén forduljon bizalommal az SZTE Alma 

Mater munkatársaihoz: 

almamater@szte.hu 

06 62 546 775 

 

mailto:almamater@szte.hu

