
Pályázati Felhívás 
 
 
 
Az Nt Kft, mint a Kunsági Éden étolaj gyártója és forgalmazója támogatni szeretné a 
felsőoktatásban tanuló diákokat. Ennek érdekében az alábbi pályázatot hirdetjük meg. 
 
A pályázat témája: 
 
A Kunsági Éden étolaj márkaarculatának kialakítása. 
 
Ezen belül a következő témakörökben várunk ötleteket: 
 
• marketingstratégia 
• reklámötletek 
• szlogen 
• termék kommunikáció 
• image építés 
 
A pályázaton részt vehet minden magyar felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton 
tanuló, vagy passzív tanulói jogviszonyban lévő diák. 
 
Egy tanuló több témakörben is nyújthat be pályázatot, illetve egy pályázat több témakört is 
felölelhet. 
 
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell, hogy az általa elkészített pályamű teljes 
egészében az Ő egyedi alkotásuk, az nem sérti más személyek személyiségi, szerzői és 
szellemi alkotáshoz fűződő jogait, védjegyét, ipari mintáját stb. 
 
A pályázónak nyilatkoznia kell továbbá arra, hogy díjazásuk esetén, a pályamunkához 
fűződő szerzői jogait, a díjazás, mint ellenérték fejében az NT Kft-re ruházza, az NT Kft. a 
pályamunkát teljes egészében, vagy részleteiben felhasználhatja akkor. 
 
A pályázathoz csatolni kell a pályázó hallgatói jogviszonyát igazoló okiratokat, közölni kell 
továbbá a pályázó közvetlen elérhetőségét (telefon, e-mail) és személyi adatait, 
bankszámlaszámát. 
  
A pályázat benyújtásának határideje: 2011.április 15. 
 
A pályázatokat az NT Kft. vezetősége bírálja el, nem nyilvános keretek között. A beérkező 
pályaműveket az NT Kft. vezetőség három kategóriában sorolja és díjazza, vagy díjazásban 
nem részesíti. A vezetőség egy kategóriába több pályaművet is díjazhat. 
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Kategóriák és a díjazás összege: 
 
I. kategória díjazása:  1 000 000 Ft (nettó) 
II. kategória díjazása:      600 000 Ft (nettó) 
III. kategória díjazása:         400 000 Ft (nettó) 
 
A pályázat során díjazásban részesített pályázókat az NT Kft. legkésőbb  2011. május 30.-ig 
értesíti és egyidejűleg a díjazás összegét a pályázó által megadott bankszámlára átutalja. 
 
A díjazásban nem részesített pályaműveket az NT Kft. a pályázó részére visszaküldi. 
 
Termék információkat az üzletekben, valamint a www.kunsagieden.hu weblapon találhatnak. 
 
Esetlegesen felmerülő kérdésekkel keressék kollégáinkat az alábbi e-mail címeken: 
zoltan.bihari@ntkft.hu 
otto.hornyak@ntkft.hu 
 
 
A pályaműveket az alábbi címre várjuk: Nt Kft, 6100 Kiskunfélegyháza, VIII. ker. 04/94 
Hrsz 
 
 
 
A pályázaton az Nt Kft dolgozói, valamint azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 
 
 
 
A feladathoz sok sikert és kitartást kíván az Nt Kft. 
 


