GAUDEAMUS PŘEDNÁŠKOVÉ A KONZULTAČNÍ DNY 2021
12. – 15. 10. 2021 BRATISLAVA • 2. – 4. 11. 2021 NITRA
OBJEDNÁVKA ÚČASTI
ÚDAJE O OBJEDNAVATELI
Název:
Kraj:

Město:

Ulice a č.p.:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení
Statutární zástupce:

Kontaktní osoba:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

ZÁKLADNÍ ZAŘAZENÍ DO ON-LINE PROPAGACE NA PORTÁLU GAUDEAMUS-SK.SK
Název služby

Jednotka

Kč bez DPH

□
□

Zařazení do on-line propagace + registrační poplatek – univerzity

1 účastník

14 000,-

Zařazení do on-line propagace + registrační poplatek – ostatní

1 účastník

7 000,-

Registrační poplatek je povinná položka a hradí jej každý účastník Gaudeamus přednáškových a konzultačních dní. V případě přihlášení na obě akce
(v Bratislavě i Nitře) se registrační poplatek hradí pouze jednou. Základní zařazení do on-line propagace na portálu www.gaudeamus-sk.sk pro univerzity
obsahuje: zveřejnění profilu univerzity a profilů všech jejích fakult, uvedení v seznamu účastníků (včetně fakult), zobrazování ve vyhledávači škol, vyhledávači fakult
a vyhledávači studijních programů. Možnost editace základních informací o univerzitě i fakultách a seznamu studijních programů. Základní zařazení do on-line
propagace pro ostatní instituce obsahuje: zveřejnění profilu instituce, uvedení v seznamu účastníků, zobrazování ve vyhledávači škol a vyhledávači studijních
programů. Možnost editace základních informací o instituci a seznamu studijních programů. Profil instituce je zobrazován na portálu www.gaudeamus-sk.sk
(včetně jeho anglické mutace), ve slovenské verzi mobilní aplikace Gaudeamus Guide pro studenty a rodiče a v mobilní aplikaci Gaudeamus Advisor
pro pedagogy a odborníky. Profil je zobrazován od objednání do 30. 6. 2022.
Profil instituce obsahuje: „vizitku“ se základními kontakty, seznam studijních programů, 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, seznamu fakult, informací o fakultách a seznamu studijních programů
se provádí 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.

EXKLUZIVNÍ PREZENTACE NA PORTÁLU GAUDEAMUS-SK.SK
Název služby

Jednotka

Kč bez DPH

Zobrazení v sekci „Nejoblíbenější školy“ na domovské stránce Gaudeamus-sk.sk:
1 pozice
□ 1. řádek

18 000,-

□
□
□

2. řádek

1 pozice

14 500,-

3. řádek

1 pozice

9 000,-

1 pozice

4 500,-

□
□
□
□

1. řádek

1 pozice

9 000,-

2. řádek

1 pozice

7 000,-

3. řádek

1 pozice

4 500,-

1 pozice

2 000,-

□
□
□
□

1. řádek

1 pozice

8 000,-

2. řádek

1 pozice

6 000,-

3. řádek

1 pozice

3 500,-

4. řádek

1 pozice

1 000,-

4. řádek
Zobrazení v sekci „Nejoblíbenější školy“ na úvodní stránce Bratislava:

4. řádek
Zobrazení v sekci „Nejoblíbenější školy“ na úvodní stránce Nitra:

Zobrazení v sekci „Nejoblíbenější školy“ obsahuje: uvedení vystavovatele v sekci „Nejoblíbenější školy“ včetně názvu vystavovatele a loga
na domovské stránce portálu Gaudeamus-sk.sk nebo na úvodní informační stránce Gaudeamus Bratislava nebo Nitra. 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.
Vystavovatel je zobrazován od objednání do 30. 6. 2022.

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

GAUDEAMUS PŘEDNÁŠKOVÉ A KONZULTAČNÍ DNY 2021
12. – 15. 10. 2021 BRATISLAVA • 2. – 4. 11. 2021 NITRA
OBJEDNÁVKA ÚČASTI
PŘEDNÁŠKY
Název služby

Jednotka

Kč bez DPH

Přednáška 10 minut

1 přednáška

4 600,-

Přednáška 20 minut

1 přednáška

9 100,-

Přednáška 30 minut

1 přednáška

15 500,-

Přednáška 40 minut

1 přednáška

17 900,-

Přednáška, volitelná délka (450 Kč / minuta)

……… minut

………,-

PŘEDNÁŠKOVÉ A KONZULTAČNÍ DNY BRATISLAVA

□
□
□
□
□

PŘEDNÁŠKOVÉ A KONZULTAČNÍ DNY NITRA

□
□
□
□
□

Přednáška 10 minut

1 přednáška

4 600,-

Přednáška 20 minut

1 přednáška

9 100,-

Přednáška 30 minut

1 přednáška

15 500,-

Přednáška 40 minut

1 přednáška

17 900,-

Přednáška, volitelná délka (450 Kč / minuta)

……… minut

………,-

□

Záznam / dodání a on-line zveřejnění přednášky

1 přednáška

1 500,-

Ceny zahrnují propagaci přednášky před zahájením akce, pronájem přednáškového sálu, pronájem a provoz audiovizuálního vybavení, technickou podporu v průběhu
přednášky a zajištění jedné přednášky. Aktuální seznam přednášek je zveřejněn na www.gaudeamus-sk.sk. Před objednáním přednášky doporučujeme ověřit volné termíny,
a provést telefonickou rezervaci termínu na čísle + 420 545 176 136. V ceně přednášky je také poskytnutí konzultačního místa pro 2 osoby, vybaveného stolem
a židlemi. Konzultační místo je určeno ke komunikaci s návštěvníky a zodpovídání jejich dotazů po skončení přednášky.
Pokud si účastník zvolí položku „záznam a on-line zveřejnění přednášky“, bude z jeho přednášky vytvořen videozáznam, který bude po skončení akce
umístěn na portál Gaudeamus-sk.sk a Youtube kanál „Gaudeamus veletrh vzdělání“. Záznam přednášky zůstane k dispozici na shlédnutí
do 30. 6. 2022. Alternativně může účastník ke zveřejnění dodat vlastní předtočenou přednášku.

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

6 500,-

…… rozesílek
1 rozesílka

…………… ,11 500,-

…… rozesílek

…………… ,-

Název služby

Jednotka

Kč bez DPH

□ Prezentační blok pro fakultu (1 000 Kč / fakulta)

…… fakult

…………… ,-

Rozeslání sdělení vystavovatele na email studentů registrovaných k návštěvě akce. Velikost sdělení je omezena na 200 KB. Organizátor pro účastníka vytvoří emailovou
schránku, která bude aktivní od rozeslání prvního sdělení do 30. 6. 2022. Každý účastník může rozeslat libovolný počet sdělení. Při objednání 5 a více sdělení
je cena zvýhodněna o 20 %. Počet kontaktů v aktuálním roce závisí na počtu registrovaných studentů. 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.

VYSÍLÁNÍ „FAKULTY ON-LINE 2021“

„Fakulty on-line“ je vysílání zaměřené na motivaci studentů k přihlášení na jednotlivé fakulty, krátce před termínem uzávěrky přihlášek. V rámci vysílání
bude pro každou fakultu připraven prezentační blok s představením základních informací o fakultě, přijímacím řízení, přihláškách a nabídce studia, který bude doplněn
propagačním videem. Součástí jsou také unikátní QR kódy s přímým odkazem na přihlášku a informace o přijímacích zkouškách. Přihlášené fakulty budou navíc zařazeny
do elektronické informační brožury rozesílané na registrované studenty a všechny střední školy v ČR a SR. Fakulty on-line budou vysílány na portálech Gaudeamus,
Facebookovém profilu a Youtube kanálu „Gaudeamus veletrh vzdělání“ v termínech: 9. 2. 2022, 9. a 10. 3. 2022, 6. 4. 2022. Vysílání je určeno vždy pro fakulty,
které uzavírají přihlášky v daném měsíci. Termíny pro doručení podkladů pro vysílání Fakulty on-line jsou: 1. 2. 2022 pro únorové vysílání, 1. 3. 2022
pro březnové vysílání a 29. 3. 2022 pro dubnové vysílání.

Uzávěrka objednávek je 1.10.2021. Při objednání přednášky je nutné zaslat prezentaci k použití při přednášce do 4.10.2021 (Bratislava)
a 25.10.2021 (Nitra). Podklady v elektronické podobě zasílejte na adresu info@gaudeamus-sk.sk. Uvedené ceny jsou bez DPH 21 % dle platných
daňových zákonů.

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

