GAUDEAMUS ROADSHOW ČESKO 2020
OBJEDNÁVKA ÚČASTI
ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Název:
Kraj:

Město:

Ulice a č.p.:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení
Statutární zástupce:

Kontaktní osoba:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

ZAŘAZENÍ DO PROPAGACE NA PORTÁLU GAUDEAMUS.CZ
Název služby

□ Základní zařazení do on-line propagace – univerzity
□ Základní zařazení do on-line propagace – ostatní vystavovatelé
□ Zobrazení v sekci „Nejoblíbenější školy“ - 1. řádek
□ Zobrazení v sekci „Nejoblíbenější školy“ - 2. řádek
□ Zobrazení v sekci „Nejoblíbenější školy“ - 3. řádek
□ Zobrazení v sekci „Nejoblíbenější školy“ - 4. řádek

Jednotka

Kč bez DPH

1 vystavovatel

14 400,-

1 vystavovatel

7 200,-

1 pozice

20 000,-

1 pozice

15 000,-

1 pozice

10 000,-

1 pozice

5 000,-

Cena za základní zařazení do on-line propagace na www.gaudeamus.cz pro univerzity obsahuje: zveřejnění profilu univerzity a profilů všech jejích fakult,
uvedení v seznamu vystavovatelů (včetně fakult), zobrazování ve vyhledávači škol, vyhledávači fakult a vyhledávači studijních oborů. Možnost editace základních informací
o univerzitě i fakultách a seznamu studijních oborů vystavovatelem. Cena za základní zařazení do on-line propagace na www.gaudeamus.cz pro ostatní
vystavovatele obsahuje: zveřejnění profilu vystavovatele, uvedení v seznamu vystavovatelů, zobrazování ve vyhledávači škol a vyhledávači studijních oborů. Možnost
editace základních informací o vystavovateli a seznamu studijních oborů vystavovatelem.
Profil vystavovatele obsahuje: „vizitku“ se základními kontakty, seznam studijních oborů, seznam fakult (pouze pro univerzity), logo, velkou úvodní fotografii
+ 4 fotografie v galerii, propagační text, zobrazení propagačního videa, umístění rozšířené prezentace ve formátu pdf.
Profil fakulty obsahuje: vše uvedené v profilu vystavovatele, informace o přihláškách, informace o přijímacím řízení.
Vkládání základních kontaktů, seznamu fakult, informací o fakultách a seznamu studijních oborů provádí vystavovatel přes webové rozhraní.
Délka propagačního textu je omezena na 750 znaků. Fotografie je možné dodat ve formátu jpeg, v rozměru 1920 x 1080 px. Logo je možné dodat ve formátu jpeg
nebo png, v rozlišení 300 dpi. Video musí být vystavovatelem nahráno na portál Youtube.com a následně zaslána url adresa videa. PDF prezentace je omezena objemem
dat na maximálně 5 MB.
Zobrazení v sekci „Nejoblíbenější školy“ obsahuje: uvedení vystavovatele v sekci „Nejoblíbenější školy“ včetně názvu vystavovatele a loga. 1. a 2. řádek je přímo
viditelný po zobrazení stránky návštěvníkem. 3. a 4. řádek je zobrazen po kliknutí na tlačítko „Zobrazit další školy“. V každém řádku lze umístit maximálně čtyři
vystavovatele.

PREZENTACE VYSTAVOVATELE NA GAUDEAMUS ROADSHOW ČESKO 2020
Název služby

□ Prezentační místo – všechna města
Prezentační místo – města dle výběru

□ Brno

□ Ostrava

□ Pardubice

□ Jihlava

□ Olomouc

Jednotka

Kč bez DPH

1 modul / 6 měst

49 140,-

1 modul / 1 město

9 100,-

□ Zlín

Prezentační místo obsahuje: pronájem prostoru (modulu) vybaveného: 1x stůl, 2x židle, 1x stojan na prospekty a umístění vlastního roll-up banneru; cofee break
pro 2 osoby, zařazení vystavovatele do seznamu vystavovatelů ve zvolených městech (média: www.gaudeamus.cz, propagační katalog, tištěný katalog akce, elektronický
katalog). Lze objednat více modulů a spojit je do většího celku. Kapacita výstavního prostoru je omezená. Vystavovatel může zvolit účast ve vybraných městech,
při objednání účasti ve všech městech je cena zvýhodněná o 10 %.

www.gaudeamus.cz • info@gaudeamus.cz • 545 176 136
Organizátor akce: MP-Soft a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

GAUDEAMUS ROADSHOW ČESKO 2020
OBJEDNÁVKA ÚČASTI
PŘEDNÁŠKY PRO STUDENTY NA GAUDEAMUS ROADSHOW ČESKO 2020
Název služby

□ Přednáška 20 minut – všechna města
Přednáška 20 minut – města dle výběru

□ Brno

□ Ostrava

□ Pardubice

□ Jihlava

Jednotka

Kč bez DPH

1 přednáška / 6 měst

43 092,-

1 přednáška / 1 město

7 980,-

□ Olomouc

□ Zlín

Aktuální seznam přednášek bude zveřejněn na www.gaudeamus.cz, v propagačním katalogu, tištěném katalogu akce a elektronickém katalogu. Ceny zahrnují propagaci
přednášky před zahájením akce, pronájem přednáškového sálu, pronájem a provoz audiovizuálního vybavení, technickou podporu v průběhu přednášky a organizační
zajištění přednášky. Vystavovatel může zvolit účast ve vybraných městech, při objednání přednášky ve všech městech je celková cena zvýhodněná o 10 %.

PŘEDNÁŠKY PRO PEDAGOGY NA GAUDEAMUS ROADSHOW ČESKO 2020
Název služby

□ Přednáška 20 minut – všechna města
Přednáška 20 minut – města dle výběru

□ Brno

□ Ostrava

□ Pardubice

□ Jihlava

Jednotka

Kč bez DPH

1 přednáška / 6 měst

35 532,-

1 přednáška / 1 město

6 580,-

□ Olomouc

□ Zlín

Aktuální seznam přednášek bude zveřejněn na www.gaudeamus.cz, v propagačním katalogu, tištěném katalogu akce a elektronickém katalogu. Ceny zahrnují propagaci
přednášky před zahájením akce, pronájem přednáškového sálu, pronájem a provoz audiovizuálního vybavení, technickou podporu v průběhu přednášky a organizační
zajištění přednášky. Vystavovatel může zvolit účast ve vybraných městech, při objednání přednášky ve všech městech je cena zvýhodněná o 10 %. Přednášky
pro pedagogy musí být svým obsahem přizpůsobeny středoškolským pedagogům, výchovným poradcům a zaměstnancům úřadu práce.

INZERCE V KATALOZÍCH
Název služby

□ Základní zařazení do rejstříků v katalozích
□ Tištěná inzerce, 1 strana, formát A5, černobíle
□ Tištěná inzerce, 1/2 strany, formát A6, černobíle
□ Tištěná inzerce, 1 strana, formát A5, barevně
□ Inzerce v elektronickém katalogu

Jednotka

Kč bez DPH

1 vystavovatel

3 000,-

1 strana

8 200,-

1/2 strany

4 500,-

1 strana

19 500,-

1 soubor

7 000,-

V ceně balíčku základního zařazení do rejstříků je: zařazení názvu vystavovatele do seznamu vystavovatelů (včetně fakult) v propagačním katalogu, zařazení „vizitky“
vystavovatele se základními kontakty (včetně fakult) do tištěného a elektronického katalogu akce, zařazení názvu vystavovatele do seznamu vystavovatelů v newsletterech
rozesílaných na střední školy v době před akcí.
Podklady do tištěného katalogu lze dodávat ve formátu PDF s rozlišením 300 Dpi, připravené k tisku na spad s ořezovými značkami na 3 mm. Tištěný katalog obdrží
zdarma každý student i pedagog při vstupu na akci.
Elektronický katalog akce je rozšířením tištěného katalogu, které bude k dispozici ke stažení na www.gaudeamus.cz a bude rozesílán elektronicky registrovaným
studentům. Podklady do elektronického katalogu lze dodávat ve formátu PDF. Rozsah prezentace je omezen počtem stran A4 na maximálně 5 a objemem dat na maximálně
2 MB.

ROZESÍLÁNÍ PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ NA SŠ
Název služby

Jednotka

Kč bez DPH

□ Rozeslání materiálů na střední školy v ČR
□ Rozeslání materiálů na střední školy v SR

1 rozesílka

10 900,-

1 rozesílka

15 900,-

V ČR budou obeslány střední školy z těchto krajů: Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Vysočina, Pardubický. V SR budou obeslány všechny střední školy.
Na uvedené školy budou rozeslány propagační materiály vystavovatele. Zásilky budou odeslány v první dekádě září. Materiály mohou mít formát A5
nebo A4, v případě složení materiálů z více listů musí být pevně spojeny v jeden celek. Uvedené ceny platí pro materiály do 30 g. V případě vyšší váhy se cena zvyšuje
o 30 % za každých započatých 20 g. Organizátor garantuje aktuálnost použité databáze adres.

www.gaudeamus.cz • info@gaudeamus.cz • 545 176 136
Organizátor akce: MP-Soft a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

GAUDEAMUS ROADSHOW ČESKO 2020
OBJEDNÁVKA ÚČASTI
E-MAILOVÉ SDĚLENÍ PRO REGISTROVANÉ STUDENTY
Název služby

Jednotka

Kč bez DPH

□ Rozeslání 1 sdělení na netříděné kontakty
□ Rozeslání více sdělení na netříděné kontakty
□ Rozeslání 1 sdělení na tříděné kontakty
□ Rozeslání více sdělení na tříděné kontakty

1 rozesílka

7 000,-

…… rozesílek

…………… ,-

1 rozesílka

12 000,-

…… rozesílek

…………… ,-

Rozeslání sdělení vystavovatele na email studentů registrovaných k návštěvě akce. Velikost sdělení je omezena na 200 KB. Organizátor pro vystavovatele vytvoří emailovou
schránku, která bude aktivní od rozeslání prvního sdělení do 31. 12. 2020. Každý vystavovatel může rozeslat libovolný počet sdělení. Při objednání 5 a více sdělení
je cena zvýhodněna o 20 %. Jako netříděné lze využít aktuálně registrované kontakty nebo kontakty z roku 2019. Počet kontaktů v aktuálním roce závisí na počtu
registrovaných studentů. Jako tříděné kontakty lze využít pouze aktuálně registrované. Kontakty je možné třídit vždy podle jednoho kritéria: země původu, aktuální ročník
studia, zájem o zaměření studia (společenské vědy, informatika, přírodní vědy, strojírenství apod.), dostupná kritéria třídění organizátor zašle na vyžádání.

Poznámky:
•

Uzávěrka objednávek je 31.7.2020.

•

Podmínkou zařazení do propagačního katalogu je objednání do 31.7.2020.

•

Termín doručení podkladů do propagačních zásilek je 31.7.2020.
Materiály zašlete na adresu: MP-Soft, a.s., Řeznovice 153, 664 91 Ivančice.

•

Termín dodání podkladů do tištěného katalogu je 28.8.2020.

•

Termín dodání podkladů do elektronického katalogu je 28.8.2020.

•

Při objednání přednášky je nutné zaslat prezentaci k použití při přednášce do 4.10.2020.

•

Podklady v elektronické podobě zasílejte na adresu info@gaudeamus.cz.

•

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 % dle platných daňových zákonů.

www.gaudeamus.cz • info@gaudeamus.cz • 545 176 136
Organizátor akce: MP-Soft a.s., Příkop 4, 604 16 Brno

