GAUDEAMUS 2021
OBJEDNÁVKA ON-LINE PROPAGÁCIE
ÚDAJE VYSTAVOVATEĽA
Názov:
Kraj:

Mesto:

Ulice a č.p.:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Číslo úctu:

IČ DPH:

Štatutárny zástupca:

Kontaktná osoba:

Kontaktný telefón:

Kontaktný e-mail:

EXKLUZIVNÉ ZOBRAZENIE NA PORTÁLI GAUDEAMUS-SK.SK

Vaša škola je na prvom mieste! Zaistite si zobrazenie na úvodnej stránke portálu a buďte
študentom vždy na očiach! Neváhajte, počet pozícií je obmedzený.
Názov služby

□ 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 pozícia

846,-

1 pozícia

635,-

1 pozícia

423,-

1 pozícia

212,-

Zobrazenie v sekcii "Najobľúbenejšie školy" obsahuje: uvedenie vystavovateľa v sekcii "Najobľúbenejšie školy" na domovskej stránke portálu Gaudeamus-sk.sk
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. Túto službu je možné objednať len súčasne s ktorýmkoľvek z balíčkov!

BALÍČEK „SOM VIDIEŤ“

Značka Gaudeamus sprevádza študentov už 27 rokov. Buďte vidieť na Gaudeamus-sk.sk po celý
školský rok a zaistite si miesto v užšom výbere každého študenta!
Názov služby

□ Balíček "Som vidieť" pre 1 inštitúciu
□ Príplatok za fakultu (pre univerzity)

Jednotka

EUR bez DPH

1 vystavovateľ

354,-

………. fakúlt

173,-

Balíček obsahuje:
•

profil na portáloch Gaudeamus SK a CZ

•

profil v mobilných aplikáciách Gaudeamus Guide a Advisor

•

zobrazovanie vo vyhľadávačoch na portáloch a v mobilných aplikáciách

•

pre univerzity navyše profily a zobrazovanie všetkých fakúlt (za príplatok)

On-line profil obsahuje: zverejnenie profilu inštitúcie na Gaudeamus-sk.sk, Gaudeamus.cz a v mobilných aplikáciách Gaudeamus Guide a Advisor. Uvedenie v zozname
vystavovateľov, zobrazovanie vo vyhľadávači škôl a vyhľadávači študijných programov. Možnosť editácie základných informácií o inštitúcii a zoznamu študijných programov
vystavovateľom. Príplatok za fakultu obsahuje: zverejnenie profilu fakulty na Gaudeamus-sk.sk, Gaudeamus.cz a v mobilných aplikáciách Gaudeamus Guide a Advisor.
Uvedenie fakulty v zozname vystavovateľov, zobrazovanie vo vyhľadávači fakúlt a vyhľadávači študijných programov. Zobrazenie zoznamu fakúlt v profile univerzity.
Možnosť editácie základných informácií o fakulte a zoznamu študijných programov vystavovateľom.
Profil inštitúcie 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 inštitúcie, informácie o prihláškach, informácie o prijímacom konaní.
Vkladanie základných kontaktov inštitúcie, 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.

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

GAUDEAMUS 2021
OBJEDNÁVKA ON-LINE PROPAGÁCIE
BALÍČEK „SOM VIDIEŤ A POČUŤ“

Usporiadajte on-line prednášku a predstavte študentom jedinečné vlastnosti Vašej školy.
Prednášky sú dlhodobo najefektívnejším spôsobom komunikácie so študentmi!
Názov služby

□ Balíček "Som vidieť a počuť" pre 1 inštitúciu
□ Príplatok za fakultu (pre univerzity)

Jednotka

EUR bez DPH

1 vystavovateľ

565,-

………. fakúlt

135,-

Balíček obsahuje:
•

profil na portáloch Gaudeamus SK a CZ

•

profil v mobilných aplikáciách Gaudeamus Guide a Advisor

•

zobrazovanie vo vyhľadávačoch na portáloch a v mobilných aplikáciách

•

pre univerzity navyše profily a zobrazovanie všetkých fakúlt (za príplatok)

•

jednu naživo vysielanú on-line prednášku vrátane propagácie prednášky a moderovaného chatu s divákmi

•

výrobu a zverejnenie záznamu prednášky vrátane propagácie

Profil inštitúcie vr. profilov fakúlt a zobrazovanie vo vyhľadávačoch má rovnaké parametre ako pri balíčku "Som vidieť".
On-line prednášky prebehnú v rámci zimného a jarného cyklu prednáškových dní v roku 2021. Počas každého prednáškového dňa bude zaradených 6 - 8 prednášok
s dĺžkou maximálne 30 minút. Konkrétne termíny sú k dispozícii na www.gaudeamus-sk.sk. Prednášky budú prenášané naživo na Youtube kanál a Facebook
"Gaudeamus – veletrh vzdělání". Po skončení živého prenosu bude vytvorený záznam prednášok na Youtube kanál k neskoršiemu sledovaniu.
Prednášky budú k dispozícii k sledovaniu do konca júna 2021. Na prednáškové dni budú pozvaní študenti a pedagógovia zaregistrovaní na www.gaudeamus-sk.sk.
Prednášajúci sa budú do živého vysielania pripájať pomocou zaslaného odkazu. K účasti na živých prednáškach netreba žiadne špeciálne zariadenie ani softvér. Vyžadovaný
je len počítač so stabilným pripojením k internetu, webová kamera a mikrofón. Pre prednášajúci je pripravený webinár, kde je predvedené užívateľské rozhranie pre živý
prenos a podrobne vysvetlené všetky potrebné úkony. V časti objednávky "Navyše k balíčkom" je možné priobjednať technickú asistenciu k on-line
prednáške alebo viac prednáškových termínov. Pre univerzity odporúčame objednať univerzitný prednáškový deň s možnosťou predstavenie všetkých
súčastí univerzity.

BALÍČEK „KOMUNIKUJEM NAPLNO“

Využite všetkých možností propagácie a komunikujte so študentmi aktívne, od prvého kontaktu
až do podanie prihlášky na Vašu školu!
Názov služby

□ Balíček "Komunikujem naplno" pre 1 inštitúciu
□ Príplatok za fakultu (pre univerzity)

Jednotka

EUR bez DPH

1 vystavovateľ

1 092,-

………. fakúlt

96,-

Balíček obsahuje:
•

profil na portáloch Gaudeamus SK a CZ

•

profil v mobilných aplikáciách Gaudeamus Guide a Advisor

•

zobrazovanie vo vyhľadávačoch na portáloch a v mobilných aplikáciách

•

pre univerzity navyše profily a zobrazovanie všetkých fakúlt (za príplatok)

•

jednu naživo vysielanú on-line prednášku vrátane propagácie prednášky a moderovaného chatu s divákmi

•

výrobu a zverejnenie záznamu prednášky vrátane propagácie

•

rozoslanie e-mailového oznámenia na registrovaných študentov vrátane vlastnej schránky

•

prezentáciu v elektronickom katalógu

Profil inštitúcie vr. profilov fakúlt a zobrazovanie vo vyhľadávačoch aj on-line prednáška má rovnaké parametre ako u balíčkov "Som vidieť"
a "Som vidieť a počuť ".
E-mailové oznámenie bude rozposlané na adresy registrovaných študentov. Veľkosť správy je obmedzená na 200 KB. Organizátor pre vystavovateľov vytvorí emailovú
schránku, ktorá bude aktívna od rozoslaní prvého oznámenia do 30. 6. 2021. Každý vystavovateľ môže rozoslať jedno oznámenie. Rozoslanie viac oznámenia možno
doobjednať v časti objednávky "Navyše k balíčkom". Počet kontaktov v aktuálnom roku závisí od počtu registrovaných študentov. Termín rozoslanie možné zvoliť
ľubovoľne po dohode s organizátorom.
Elektronický katalóg škôl bude k dispozícii na stiahnutie na www.gaudeamus-sk.sk a bude rozosielaný elektronicky registrovaným študentom, pedagógom a stredným
školám. Podklady do elektronického katalógu možno dodávať vo formáte PDF. Rozsah prezentácie je obmedzený počtom strán A4 na maxim álne 5 a objemom dát
na maximálne 2 MB. Súčasťou prezentácie v elektronickom katalógu je tiež "vizitka" so základnými kontaktnými údajmi.

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

GAUDEAMUS 2021
OBJEDNÁVKA ON-LINE PROPAGÁCIE
UNIVERZITNÝ PREDNÁŠKOVÝ DEŇ

Vaša univerzita si zaslúži osobitnú pozornosť! Usporiadajte exkluzívny live prednáškový deň
iba pre Vás. Predstavte jednotlivé fakulty a ďalšie zaujímavosti, ktoré študentom ponúkate.
Názov služby
□ On-line prednáškový deň exkluzívne pre univerzitu

Jednotka

EUR bez DPH

1 prednáškový deň

1 154,-

Univerzitný prednáškový deň možno objednať len k balíčku "Komunikujem naplno". Pre univerzitný deň možno zvoliť jeden z termínov v rámci zimného
a jarného cyklu prednáškových dní v roku 2021. Konkrétne termíny sú k dispozícii na www.gaudeamus-sk.sk. Celková dĺžka prednáškového dňa je obmedzená na maximálne
5 hodín. V rámci dňa je možné zaradiť ľubovoľný počet rôzne dlhých prednášok s predstavením univerzity, jednotlivých súčastí alebo zaujímavostí z univerzity. Prednášky
budú prenášané naživo na Youtube kanál a Facebook "Gaudeamus – veletrh vzdělání". Po skončení živého prenosu bude vytvorený záznam prednášok
na Youtube kanál k neskoršiemu sledovaniu. Prednášky budú k dispozícii na sledovanie do konca júna 2021. Na prednáškové dni budú pozvaní študenti
a pedagógovia zaregistrovaní na www.gaudeamus-sk.sk. Prednášajúci sa budú do živého vysielania pripájať pomocou zaslaného odkazu. K účasti na živých prednáškach
netreba žiadne špeciálne zariadenie ani softvér. Vyžadovaný je len počítač so stabilným pripojením na internet, webová kamera a mikrofón. Pre prednášajúci je pripravený
webinár, kde je predvedené užívateľské rozhranie pre živý prenos a podrobne vysvetlené všetky potrebné úkony. V časti objednávky "Navyše k balíčkom" je možné
priobjednať technickú asistenciu k on-line prednáškovému dňu.

NAVIAC K BALÍČKOM

Neuspokojíte sa so základnou ponukou? Nevadí, pridajte si termín prednášky navyše alebo
využite naše štúdio pre top kvalitu Vašej prednášky.
Názov služby

Jednotka

EUR bez DPH

□ On-line prednáška navyše

…….. prednášok

173,-

□ Technická asistencia pri on-line prednáške

…….. prednášok

192,-

□ Využitie Gaudeamus štúdia pre on-line prednášku

…….. prednášok

577,-

……….. správ

269,-

□ E-mailové oznámenie navyše
Všetky položky uvedené v tejto sekcii možno objednať len ako rozšírenie niektorého z balíčkov.

K balíčkom je možné priobjednať viac termínov on-line prednášok alebo rozoslať študentom viac e-mailových oznámení a zostať v kontakte v priebehu celého roka.
Technická asistencia pri on-line prednáške zahŕňa: konzultáciu pri príprave prednášky a vytvorenie scenára, ovládanie sprievodné prezentácie a zabezpečenie
prehrávanie videí v prezentácii. Všetko pre bezproblémový priebeh prednášky.
Využitie Gaudeamus štúdia zahŕňa: prenájom štúdia po dobu prednášky vrátane profesionálneho vybavenia (kamera, mikrofóny, svetla, PC sa streamovacím
softvérom), služby moderátora a režiséra, obsluha prezentácie, občerstvenie pre prednášajúcich. Adresa štúdia: Příkop 4, Brno (Česká republika), budova IBC, 3. poschodie.

Pri objednaní ktoréhokoľvek balíčku vystavovateľ neplatí registračný poplatok na veľtrhoch
Gaudeamus v roku 2021!
Vystavovateľom, ktorí sa zúčastnia veľtrhov Gaudeamus na jeseň 2021 bude bez ďalšieho
poplatku predĺžené zverejnenie ich profilov a záznamov prednášok do 31.12.2021!
Pri objednaní balíčku "Komunikujem naplno" sa vystavovateľ môže zadarmo zúčastniť
sprievodného programu "on-line Veda pre život"!
POZNÁMKY:
•

Platnosť objednané on-line prezentácie je od dodania podkladov do 30. 6. 2021.

•

Záznamy on-line prednášok budú zverejnené do 30. 6. 2021.

•

Pred objednaním prednášky alebo prednáškového dňa odporúčame najprv vybrať a zarezervovať
voľný termín. Prehľad termínov je dostupný na www.gaudeamus-sk.sk.

•

Termíny rezervujte na +420 545 176 136 alebo info@gaudeamus-sk.sk.

•

Podklady pre profily a elektronický katalóg 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
MP-Soft a.s., Příkop 4, 604 16 Brno, Česká republika

