GAUDEAMUS 2021
OBJEDNÁVKA ON-LINE PROPAGACE
ÚDAJE O VYSTAVOVATELI
Název:
Kraj:

Město:

Ulice a č.p.:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení
Statutární zástupce:

Kontaktní osoba:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

EXKLUZIVNÍ ZOBRAZENÍ NA PORTÁLU GAUDEAMUS.CZ

Vaše škola je na prvním místě! Zajistěte si zobrazení na úvodní stránce portálu a buďte
studentům vždy na očích! Neváhejte, počet pozic je omezen.
Název služby

□ 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 pozice

22 000,-

1 pozice

16 500,-

1 pozice

11 000,-

1 pozice

5 500,-

Zobrazení v sekci „Nejoblíbenější školy“ obsahuje: uvedení vystavovatele v sekci „Nejoblíbenější školy“ na domovské stránce portálu Gaudeamus.cz 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. Tuto službu lze objednat pouze současně s kterýmkoliv z balíčků!

BALÍČEK „JSEM VIDĚT“

Značka Gaudeamus provází studenty už 27 let. Buďte vidět na Gaudeamus.cz po celý školní rok
a zajistěte si místo v užším výběru každého studenta!
Název služby

□ Balíček „Jsem vidět“ pro 1 instituci
□ Příplatek za fakultu (pro univerzity)

Jednotka

Kč bez DPH

1 vystavovatel

9 200,-

………. fakult

4 500,-

Balíček obsahuje:
•

profil na portálech Gaudeamus CZ a SK

•

profil v mobilních aplikacích Gaudeamus Guide a Advisor

•

zobrazování ve vyhledávačích na portálech a v mobilních aplikacích

•

pro univerzity navíc profily a zobrazování všech fakult (za příplatek)

On-line profil obsahuje: zveřejnění profilu instituce na Gaudeamus.cz, Gaudeamus-sk.sk a v mobilních aplikacích Gaudeamus Guide a Advisor. Uvedení v seznamu
vystavovatelů, zobrazování ve vyhledávači škol a vyhledávači studijních oborů. Možnost editace základních informací o instituci a seznamu studijních oborů vystavovatelem.
Příplatek za fakultu obsahuje: zveřejnění profilu fakulty na Gaudeamus.cz, Gaudeamus-sk.sk a v mobilních aplikacích Gaudeamus Guide a Advisor. Uvedení fakulty v seznamu
vystavovatelů, zobrazování ve vyhledávači fakult a vyhledávači studijních oborů. Zobrazení seznamu fakult v profilu univerzity. Možnost editace základních informací
o fakultě a seznamu studijních oborů vystavovatelem.
Profil instituce 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 instituce, informace o přihláškách, informace o přijímacím řízení.
Vkládání základních kontaktů instituce, 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.

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

GAUDEAMUS 2021
OBJEDNÁVKA ON-LINE PROPAGACE
BALÍČEK „JSEM VIDĚT A SLYŠET“

Uspořádejte on-line přednášku a představte studentům jedinečné vlastnosti Vaší školy.
Přednášky jsou dlouhodobě nejefektivnějším způsobem komunikace se studenty!
Název služby

□ Balíček „Jsem vidět a slyšet“ pro 1 instituci
□ Příplatek za fakultu (pro univerzity)

Jednotka

Kč bez DPH

1 vystavovatel

14 700,-

………. fakult

3 500,-

Balíček obsahuje:
•

profil na portálech Gaudeamus CZ a SK

•

profil v mobilních aplikacích Gaudeamus Guide a Advisor

•

zobrazování ve vyhledávačích na portálech a v mobilních aplikacích

•

pro univerzity navíc profily a zobrazování všech fakult (za příplatek)

•

jednu živě vysílanou on-line přednášku včetně propagace přednášky a moderovaného chatu s diváky

•

výrobu a zveřejnění záznamu přednášky včetně propagace

Profil instituce vč. profilů fakult a zobrazování ve vyhledávačích má stejné parametry jako u balíčku „Jsem vidět“.
On-line přednášky proběhnou v rámci zimního a jarního cyklu přednáškových dní v roce 2021. Během každého přednáškového dne bude zařazeno 6 - 8 přednášek
o délce maximálně 30 minut. Konkrétní termíny jsou k dispozici na www.gaudeamus.cz. Přednášky budou přenášeny živě na Youtube kanál a Facebook
„Gaudeamus – veletrh vzdělání“. Po skončení živého přenosu bude vytvořen záznam přednášek na Youtube kanál k pozdějšímu shlédnutí. Přednášky
budou k dispozici ke shlédnutí do konce června 2021. Na přednáškové dny budou zváni studenti a pedagogové zaregistrovaní na www.gaudeamus.cz. Přednášející
se budou do živého vysílání připojovat pomocí zaslaného odkazu. K účasti na živých přednáškách není třeba žádné speciální zařízení ani software. Vyžadován je pouze
počítač se stabilním připojením k internetu, webová kamera a mikrofon. Pro přednášející je připraven webinář, kde je předvedeno uživatelské rozhraní pro živý přenos
a podrobně vysvětleny všechny potřebné úkony. V části objednávky „Navíc k balíčkům“ je možné přiobjednat technickou asistenci k on-line přednášce
nebo více přednáškových termínů. Pro univerzity doporučujeme objednat univerzitní přednáškový den s možností představení všech součástí
univerzity.

BALÍČEK „KOMUNIKUJI NAPLNO“

Využijte všech možností propagace a komunikujte se studenty aktivně, od prvního kontaktu
až do podání přihlášky na Vaši školu!
Název služby

□ Balíček „Komunikuji naplno“ pro 1 instituci
□ Příplatek za fakultu (pro univerzity)

Jednotka

Kč bez DPH

1 vystavovatel

28 400,-

………. fakult

2 500,-

Balíček obsahuje:
•

profil na portálech Gaudeamus CZ a SK

•

profil v mobilních aplikacích Gaudeamus Guide a Advisor

•

zobrazování ve vyhledávačích na portálech a v mobilních aplikacích

•

pro univerzity navíc profily a zobrazování všech fakult (za příplatek)

•

jednu živě vysílanou on-line přednášku včetně propagace přednášky a moderovaného chatu s diváky

•

výrobu a zveřejnění záznamu přednášky včetně propagace

•

rozeslání e-mailového sdělení na registrované studenty včetně vlastní schránky

•

prezentaci v elektronickém katalogu

Profil instituce vč. profilů fakult a zobrazování ve vyhledávačích i on-line přednáška má stejné parametry jako u balíčků „Jsem vidět“ a „Jsem vidět
a slyšet“.
E-mailové sdělení bude rozesláno na adresy registrovaných studentů. Velikost sdělení je omezena na 200 KB. Organizátor pro vystavovatele vytvoří emailovou schránku,
která bude aktivní od rozeslání prvního sdělení do 30. 6. 2021. Každý vystavovatel může rozeslat jedno sdělení. Rozeslání více sdělení lze doobjednat v části
objednávky „Navíc k balíčkům“. Počet kontaktů v aktuálním roce závisí na počtu registrovaných studentů. Termín rozeslání lze zvolit libovolně po dohodě
s organizátorem.
Elektronický katalog škol bude k dispozici ke stažení na www.gaudeamus.cz a bude rozesílán elektronicky registrovaným studentům, pedagogům a středním
školám. 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. Součástí prezentace v elektronickém katalogu je také „vizitka“ se základními kontaktními údaji.

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

GAUDEAMUS 2021
OBJEDNÁVKA ON-LINE PROPAGACE
UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ DEN

Vaše univerzita si zaslouží zvláštní pozornost! Uspořádejte exkluzivní live přednáškový den
jen pro Vás. Představte jednotlivé fakulty a další zajímavosti, které studentům nabízíte.
Název služby
□ On-line přednáškový den exkluzivně pro univerzitu

Jednotka

Kč bez DPH

1 přednáškový den

30 000,-

Univerzitní přednáškový den lze objednat pouze k balíčku „Komunikuji naplno“. Pro univerzitní den lze zvolit jeden z termínů v rámci zimního a jarního cyklu
přednáškových dní v roce 2021. Konkrétní termíny jsou k dispozici na www.gaudeamus.cz. Celková délka přednáškového dne je omezena na maximálně 5 hodin. V rámci
dne je možné zařadit libovolný počet různě dlouhých přednášek s představením univerzity, jednotlivých součástí nebo zajímavostí z univerzity. Přednášky budou
přenášeny živě na Youtube kanál a Facebook „Gaudeamus – veletrh vzdělání“. Po skončení živého přenosu bude vytvořen záznam přednášek
na Youtube kanál k pozdějšímu shlédnutí. Přednášky budou k dispozici na shlédnutí do konce června 2021. Na přednáškové dny budou zváni studenti a pedagogové
zaregistrovaní na www.gaudeamus.cz. Přednášející se budou do živého vysílání připojovat pomocí zaslaného odkazu. K účasti na živých přednáškách není třeba žádné
speciální zařízení ani software. Vyžadován je pouze počítač se stabilním připojením k internetu, webová kamera a mikrofon. Pro přednášející je připraven webinář,
kde je předvedeno uživatelské rozhraní pro živý přenos a podrobně vysvětleny všechny potřebné úkony. V části objednávky „Navíc k balíčkům“ je možné
přiobjednat technickou asistenci k on-line přednáškovému dni.

NAVÍC K BALÍČKŮM

Nespokojíte se se základní nabídkou? Nevadí, přidejte si termín přednášky navíc nebo využijte
naše studio pro top kvalitu Vaší přednášky.
Název služby

Jednotka

Kč bez DPH

□ On-line přednáška navíc

…….. přednášek

4 500,-

□ Technická asistence při on-line přednášce

…….. přednášek

5 000,-

□ Využití Gaudeamus studia pro on-line přednášku

…….. přednášek

15 000,-

□ E-mailové sdělení navíc

……….. rozesílek

7 000,-

Všechny položky uvedené v této sekci lze objednat pouze jako rozšíření některého z balíčků.
K balíčkům je možné přiobjednat více termínů on-line přednášek nebo rozeslat studentům více e-mailových sdělení a zůstat v kontaktu v průběhu celého roku.
Technická asistence při on-line přednášce zahrnuje: konzultaci při přípravě přednášky a vytvoření scénáře, ovládání doprovodné prezentace a zajištění přehrávání
videí v prezentaci. Vše pro bezproblémový průběh přednášky.
Využití Gaudeamus studia zahrnuje: pronájem studia po dobu přednášky včetně profesionálního vybavení (kamera, mikrofony, světla, PC se streamovacím softwarem),
služby moderátora a režiséra, obsluha prezentace, občerstvení pro přednášející. Adresa studia: Příkop 4, Brno, budova IBC, 3. patro.

Při objednání kteréhokoliv balíčku vystavovatel neplatí registrační poplatek na veletrzích
Gaudeamus v roce 2021!
Vystavovatelům, kteří se zúčastní veletrhů Gaudeamus na podzim 2021 bude bez dalšího
poplatku prodlouženo zveřejnění jejich profilů a záznamů přednášek do 31.12.2021!
Při objednání balíčku „Komunikuji naplno“ se vystavovatel může zdarma zúčastnit
doprovodného programu „on-line Věda pro život“!
POZNÁMKY:
•

Platnost veškeré objednané prezentace je od dodání podkladů do 30. 6. 2021.

•

Záznamy on-line přednášek budou zveřejněny do 30. 6. 2021.

•

Před objednáním přednášky nebo přednáškového dne doporučujeme nejprve vybrat
a zarezervovat volný termín. Přehled termínů je dostupný na www.gaudeamus.cz.
Termíny rezervujte na 545 176 136 nebo info@gaudeamus.cz.

•

Podklady pro profily a elektronický katalog zasílejte na adresu info@gaudeamus.cz.

•

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