GAUDEAMUS ROADSHOW SLOVENSKO 2020
OBJEDNÁVKA ÚČASTI
ÚDAJE VYSTAVOVATEĽA
Názov:
Kraj:

Mesto:

Ulice a č.p.:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Bankové spojenie
Štatutárny zástupca:

Kontaktní osoba:

Kontaktní telefón:

Kontaktní e-mail:

ZARADENIE DO PROPAGÁCIE NA PORTÁLI GAUDEAMUS-SK.SK
Názov služby

□ Základné zaradenie do on-line propagácie – univerzity
□ Základné zaradenie do on-line propagácie – ostatní vystavovatelia
□ Zobrazenie v sekcii "Najobľúbenejšie školy" - 1. riadok
□ Zobrazenie v sekcii "Najobľúbenejšie školy" - 2. riadok
□ Zobrazenie v sekcii "Najobľúbenejšie školy" - 3. riadok
□ Zobrazenie v sekcii "Najobľúbenejšie školy" - 4. riadok

Jednotka

EUR bez DPH

1 vystavovateľ

554,-

1 vystavovateľ

277,-

1 pozícia

769,-

1 pozícia

577,-

1 pozícia

385,-

1 pozícia

192,-

Cena za základné zaradenie do on-line propagácie na www.gaudeamus-sk.sk pre univerzity obsahuje: zverejnenie profilu univerzity a profilov všetkých jej
fakúlt, uvedení v zozname vystavovateľov (vrátane fakúlt), zobrazovanie vo vyhľadávači škôl, vyhľadávači fakúlt a vyhľadávači študijných programov. Možnosť editácie
základných informácií o univerzite aj fakultách a zoznamu študijných programov vystavovateľom. Cena za základné zaradenie do on-line propagácie
na www.gaudeamus-sk.sk pre ostatných vystavovateľov obsahuje: zverejnenie profilu vystavovateľa, uvedení v zozname vystavovateľov, zobrazovanie
vo vyhľadávači škôl a vyhľadávači študijných programov. Možnosť editácie základných informácií o vystavovateľovi a zoznamu študijných programov vystavovateľom.
Profil vystavovateľa obsahuje: "vizitku" so základnými kontakty, zoznam študijných programov, zoznam fakúlt (iba pre univerzity), logo, veľkú úvodnú fotografiu
+ 4 fotografie v galérii, propagačný text, zobrazenie propagačného videa, umiestnenie rozšírené prezentácie vo formáte pdf.
Profil fakulty obsahuje: všetko uvedené v profile vystavovateľa, informácie o prihláškach, informácie o prijímacom konaní.
Vkladanie základných kontaktov, zoznamu fakúlt, informácií o fakultách a zoznamu študijných programov vykonáva vystavovateľ cez webové rozhranie.
Dĺžka propagačného textu je obmedzená na 750 znakov. Fotografie je možné dodať vo formáte jpeg, v rozmere 1920 x 1080 px. Logo je možné dodať vo formáte
jpeg alebo png, v rozlíšení 300 dpi. Video musí byť vystavovateľom nahrané na portál Youtube.com a následne zaslaná url adresa videa. PDF prezentácia je obmedzená
objemom dát na maximálne 5 MB.
Zobrazenie v sekcii "Najobľúbenejšie školy" obsahuje: uvedenie vystavovateľa v sekcii "Najobľúbenejšie školy" vrátane názvu vystavovateľa a loga. 1. a 2. riadok
je priamo viditeľný po zobrazení stránky návštevníkom. 3. a 4. riadok je zobrazený po kliknutí na tlačidlo "Zobraziť ďalšie školy". V každom riadku možno umiestniť
maximálne štyri vystavovateľa.

PREZENTÁCIA VYSTAVOVATEĽA NA GAUDEAMUS ROADSHOW SLOVENSKO 2020
Názov služby

Jednotka

EUR bez DPH

□ Prezentačné miesto - všetky mestá

1 modul / 4 mesta

1 260,-

Prezentačné miesto - mestá podľa výberu

1 modul / 1 mesto

350,-

□ Bratislava

□ Žilina

□ Banská Bystrica

□ Košice

Prezentačné miesto obsahuje: prenájom priestoru (modulu) vybaveného: 1x stôl, 2x stoličky, 1x stojan na prospekty a umiestnenie vlastného roll-up banneru; cofee
break pre 2 osoby, zaradenie vystavovateľa do zoznamu vystavovateľov vo zvolených mestách (médiá: www.gaudeamus-sk.sk, propagačný katalóg, tlačený katalóg akcie,
elektronický katalóg). Možno objednať viac modulov a spojiť ich do väčšieho celku. Kapacita výstavného priestoru je obmedzená. Vystavovateľ môže zvoliť účasť
vo vybraných mestách, pri objednaní účasti vo všetkých mestách je cena zvýhodnená o 10%.

www.gaudeamus-sk.sk • info@gaudeamus-sk.sk • +420 545 176 136
Organizátor akcie: MP-Soft a.s., Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika

GAUDEAMUS ROADSHOW SLOVENSKO 2020
OBJEDNÁVKA ÚČASTI
PREDNÁŠKY PRE ŠTUDENTOV NA GAUDEAMUS ROADSHOW SLOVENSKO 2020
Názov služby

Jednotka

EUR bez DPH

□ Prednáška 20 minút - všetky mestá

1 prednáška / 4 mesta

1 105,-

Prednáška 20 minút - mesta podľa výberu

1 prednáška / 1 mesto

307,-

□ Bratislava

□ Žilina

□ Banská Bystrica

□ Košice

Aktuálny zoznam prednášok bude zverejnený na www.gaudeamus-sk.sk, v propagačnom katalógu, tlačenom katalógu akcie a elektronickom katalógu. Ceny zahŕňajú
propagáciu prednášky pred začatím akcie, prenájom prednáškovej sály, prenájom a prevádzku audiovizuálneho vybavenia, technickú podporu v priebehu prednášky
a organizačné zabezpečenie prednášky. Vystavovateľ môže zvoliť účasť vo vybraných mestách, pri objednaní prednášky vo všetkých mestách je celková cena
zvýhodnená o 10%.

PREDNÁŠKY PRE PEDAGÓGOV NA GAUDEAMUS ROADSHOW SLOVENSKO 2020
Názov služby

Jednotka

EUR bez DPH

□ Prednáška 20 minút - všetky mestá

1 prednáška / 4 města

911,-

Prednáška 20 minút - mesta podľa výberu

1 prednáška / 1 mesto

253,-

□ Bratislava

□ Žilina

□ Banská Bystrica

□ Košice

Aktuálny zoznam prednášok bude zverejnený na www.gaudeamus-sk.sk, v propagačnom katalógu, tlačenom katalógu akcie a elektronickom katalógu. Ceny zahŕňajú
propagáciu prednášky pred začatím akcie, prenájom prednáškovej sály, prenájom a prevádzku audiovizuálneho vybavenia, technickú podporu v priebehu prednášky
a organizačné zabezpečenie prednášky. Vystavovateľ môže zvoliť účasť vo vybraných mestách, pri objednaní prednášky vo všetkých mestách je cena zvýhodnená
o 10%. Prednášky pre pedagógov musí byť svojím obsahom prispôsobené stredoškolským pedagógom, výchovným poradcom a zamestnancom úradu
práce.

INZERCIA V KATALÓGOCH
Názov služby

□ Základné zaradenie do registrov v katalógoch
□ Tlačená inzercia, 1 strana, formát A5, čiernobiele
□ Tlačená inzercia, 1/2 strany, formát A6, čiernobiele
□ Tlačená inzercia, 1 strana, formát A5, farebne
□ Inzercia v elektronickom katalógu

Jednotka

EUR bez DPH

1 vystavovateľ

96,-

1 strana

296,-

1/2 strany

154,-

1 strana

731,-

1 súbor

250,-

V cene balíka základného zaradenia do registrov je: zaradenie názvu vystavovateľa do zoznamu vystavovateľov (vrátane fakúlt) v propagačnom katalógu, zaradenie
"vizitky" vystavovateľa so základnými kontakty (vrátane fakúlt) do tlačeného a elektronického katalógu akcie, zaradenie názvu vystavovateľa do zoznamu vystavovateľov
v newsletteroch rozosielaných na strednej školy v čase pred akciou.
Podklady do tlačeného katalógu možno dodávať vo formáte PDF s rozlíšením 300 Dpi, pripravené na tlač na spad s orezovými značkami na 3 mm. Tlačený katalóg
dostane zdarma každý študent aj pedagóg pri vstupe na akciu.
Elektronický katalóg akcie je rozšírením tlačeného katalógu, ktoré bude k dispozícii na stiahnutie na www.gaudeamus-sk.sk a bude rozosielaný elektronicky
registrovaným študentom. Podklady do elektronického katalógu možno dodávať vo formáte PDF. Rozsah prezentácie je obmedzený počtom strán A4 na maximálne 5
a objemom dát na maximálne 2 MB.

ROZPOSLANIE PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV NA SŠ
Názov služby

□ Rozposlanie materiálov na stredné školy v SR
□ Rozposlanie materiálov na stredné školy v ČR

Jednotka

EUR bez DPH

1 rozposlanie

419,-

1 rozposlanie

612,-

V ČR budú materiály rozposlané na stredné školy z týchto krajov: Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský, Vysočina, Pardubický. V SR budú materiály
rozposlané na všetky stredné školy. Na uvedené školy budú rozposlané propagačné materiály vystavovateľa. Zásielky budú odoslané v prvej dekáde septembra. Materiály
môžu mať formát A5 alebo A4, v prípade zloženia materiálov z viac listov musia byť pevne spojené v jeden celok. Uvedené ceny platia pre materiály do 30 g. V prípade
vyššej váhy sa cena zvyšuje o 30% za každých začatých 20 g. Organizátor garantuje aktuálnosť použitej databázy adries.

www.gaudeamus-sk.sk • info@gaudeamus-sk.sk • +420 545 176 136
Organizátor akcie: MP-Soft a.s., Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika

GAUDEAMUS ROADSHOW SLOVENSKO 2020
OBJEDNÁVKA ÚČASTI
E-MAILOVÉ SDELENIE PRE REGISTROVANÝCH ŠTUDENTOV
Názov služby

□ Rozposlanie 1 oznámení na netriedené kontakty
□ Rozposlanie viac oznámení na netriedené kontakty
□ Rozposlanie 1 oznámení na triedené kontakty
□ Rozoslanie viac oznámení na triedené kontakty

Jednotka

EUR bez DPH

1 rozposlanie

250,-

…… rozposlanie

…………… ,-

1 rozposlanie

442,-

…… rozposlanie

…………… ,-

Rozposlanie oznámení vystavovateľa na email študentov registrovaných k návšteve akcie. Veľkosť správy je obmedzená na 200 KB. Organizátor pre vystavovateľov vytvorí
emailovú schránku, ktorá bude aktívna od rozposlaní prvého oznámenia do 31. 12. 2020. Každý vystavovateľ môže rozoslať ľubovoľný počet oznámení. Pri objednaní
5 a viac oznámení je cena zvýhodnená o 20%. Ako netriedené možno využiť aktuálne registrované kontakty alebo kontakty z roku 2019. Počet kontaktov v aktuálnom
roku závisí od počtu registrovaných študentov. Ako triedené kontakty možno využiť iba aktuálne registrovaných. Kontakty je možné triediť vždy podľa jedného kritéria:
krajina pôvodu, aktuálny ročník štúdia, záujem o zameranie štúdia (spoločenské vedy, informatika, prírodné vedy, strojárstvo a pod.). Dostupné kritériá triedenia organizátor
zašle na vyžiadanie.

Poznámky:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzávierka objednávok je 31.7.2020.
Podmienkou zaradenia do propagačného katalógu je objednanie do 31.7.2020.
Termín doručenia podkladov do propagačných zásielok je 31.7.2020.
Materiály zašlite na adresu: MP-Soft, a.s., Řeznovice 153, 664 91 Ivančice, Česká republika.
Termín dodania podkladov do tlačeného katalógu je 28.8.2020.
Termín dodania podkladov do elektronického katalógu je 28.8.2020.
Pri objednaní prednášky je nutné zaslať prezentáciu na použitie pri prednáške do 4.10.2020.
Podklady v elektronickej podobe zasielajte na adresu info@gaudeamus-sk.sk.
Uvedené ceny sú bez DPH 20% podľa platných daňových zákonov.

www.gaudeamus-sk.sk • info@gaudeamus-sk.sk • +420 545 176 136
Organizátor akcie: MP-Soft a.s., Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika

