GAUDEAMUS PREDNÁŠKOVÉ A KONZULTAČNÉ DNI 2022
14. - 16. 11. 2022, AGROKOMPLEX NITRA, PAVILÓN K
OBJEDNÁVKA ÚČASTI
ÚDAJE O OBJEDNAVATEĽOVI
Názov:
Kraj:

Mesto:

Ulice a č.p.:

PSČ:

IČ:

DIČ:

Číslo účtu:
Štatutárny zástupca:

Kontaktní osoba:

Kontaktní telefón:

Kontaktní e-mail:

ZÁKLADNÉ ZARADENIE DO ON-LINE PROPAGÁCIE NA PORTÁLI GAUDEAMUS-SK.SK
Názov služby

Jednotka

Eur bez DPH

□
□
□

Zaradenie do on-line propagácie + registrační poplatok – univerzity

1 účastník

605,-

Zaradenie do on-line propagácie + registrační poplatok – ostatní

1 účastník

294,-

Registračný poplatok

1 účastník

123,-

(iba pre vystavovateľov veľtrhu Gaudeamus Bratislava 2022)

Registračný poplatok je povinná položka a hradí ho každý účastník Gaudeamus prednáškových a konzultačných dní. Vystavovatelia veľtrhu
Gaudeamus Bratislava 2022 platia registračný poplatok iba vo výške 123 EUR. Základné zaradenie do on-line propagácie na portáli www.gaudeamussk.sk pre univerzity obsahuje: zverejnenie profilu univerzity a profilov všetkých jej fakúlt, uvedení v zozname účastníkov (vrátane fakúlt), zobrazovanie vo vyhľadávači
škôl, fakúlt a študijných programov. Možnosť editácie základných informácií o univerzite aj fakultách a zoznamu študijných programov. Základné zaradenie do on-line
propagácie pre ostatné inštitúcie obsahuje: zverejnenie profilu inštitúcie, uvedení v zozname účastníkov, zobrazovanie vo vyhľadávači škôl a študijných programov.
Možnosť editácie základných informácií o inštitúcii a zoznamu študijných programov. Profil inštitúcie je zobrazovaný na portáli www.gaudeamus-sk.sk (vrátane
jeho anglickej mutácie), v slovenskej verzii mobilné aplikácie Gaudeamus Guide pre študentov a rodičov a v mobilnej aplikácii Gaudeamus Advisor
pre pedagógov a odborníkov. Profil je zobrazovaný od objednania do 30. 6. 2022.
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, zoznamu fakúlt, informácií o fakultách a zoznamu
študijných programov sa vykonáva cez webové rozhranie.
Dĺžka propagačného textu je obmedzená na 750 znakov. Fotografia 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.

EXKLUZÍVNA PREZENTÁCIA NA PORTÁLI GAUDEAMUS-SK.SK
Názov služby

Jednotka

Eur bez DPH

Zobrazení v sekcii „Najobľúbenejšie školy“ na domovské stránke Gaudeamus-sk.sk:
1 pozícia
□ 1. riadok

731,-

2. riadok

1 pozícia

587,-

3. riadok

1 pozícia

376,-

4. riadok

1 pozícia

200,-

1. riadok

1 pozícia

334,-

2. riadok

1 pozícia

254,-

3. riadok

1 pozícia

160,-

4. riadok

1 pozícia

60,-

□
□
□

Zobrazení v sekcii „Najobľúbenejšie školy“ na úvodní stránke Nitra:

□
□
□
□

Zobrazenie v sekcii "Najobľúbenejšie školy" obsahuje: uvedenie vystavovateľa v sekcii "Najobľúbenejšie školy" vrátane názvu vystavovateľa a loga na domovskej
stránke portálu Gaudeamus-sk.sk alebo na úvodnej informačnej stránke Gaudeamus Nitra. 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 štyroch vystavovateľov. Vystavovateľ
je zobrazovaný od objednania do 30. 6. 2023.

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

GAUDEAMUS PREDNÁŠKOVÉ A KONZULTAČNÉ DNI 2022
14. - 16. 11. 2022, AGROKOMPLEX NITRA, PAVILÓN K
OBJEDNÁVKA ÚČASTI
PREDNÁŠKY
Názov služby

Jednotka

Eur bez DPH

□
□
□
□
□

Prednáška 10 minút

1 prednáška

180,-

Prednáška 20 minút

1 prednáška

355,-

Prednáška 30 minút

1 prednáška

530,-

Prednáška 40 minút

1 prednáška

700,-

Prednáška, voliteľná dielka (19 Eur / minúta)

……… minút

………,-

□

Záznam / dodanie a on-line zverejnení prednášky

1 prednáška

60,-

Ceny zahŕňajú propagáciu prednášky pred začatím akcie, prenájom prednáškovej sály, prenájom a prevádzku audiovizuálneho vybavenia, technickú podporu v priebehu
prednášky a zabezpečenie jednej prednášky. Aktuálny zoznam prednášok je zverejnený na www.gaudeamus-sk.sk. Pred objednaním prednášky odporúčame overiť voľné
termíny, a vykonať telefonickú rezerváciu termínu na čísle + 420 545 176 136.
Ak si účastník zvolí položku "záznam a on-line zverejnenie prednášky", bude z jeho prednášky vytvorený videozáznam, ktorý bude po skončení akcie
umiestnený na Youtube kanál "Gaudeamus veľtrh vzdelania". Záznam prednášky zostane k dispozícii do 30. 6. 2023. Alternatívne môže účastník
na zverejnenie dodať vlastnú predtočenú prednášku.

KONTAKTNÉ MIESTA
Názov služby

□

Prenájom kontaktného miesta
(285 Eur / kontaktné miesto / deň)

Jednotka

Eur bez DPH

……… kontaktných miest x …… dní

………,-

Každé kontaktné miesto je vybavené jedným stolom a dvoma stoličkami. Na kontaktnom mieste môžu byť maximálne dvaja členovia personálu vystavovateľa. Kontaktné
miesto slúži na komunikáciu s návštevníkmi počas celého dňa akcie, na ktorý je kontaktné miesto prenajaté. Vystavovateľ si môže priviesť vlastné propagačné materiály
a maximálne dva roll-up bannery na jedno kontaktné miesto. Podmienkou prenájmu kontaktného miesta je zakúpenie aspoň jedného termínu prednášky.
Počet kontaktných miest je obmedzený. Pred objednaním odporúčame overiť voľnú kapacitu a vykonať telefonickú rezerváciu miesta na čísle + 420 545 176 136.

ĎALŠIA PROPAGÁCIA
Názov služby

□ Rozoslaní 1 oznámení na netriedené kontakty
□ Rozoslaní 1 oznámení na triedené kontakty
□ Rozoslaní materiálov na všetky stredné školy v ČR
□ Rozoslaní materiálov na všetky stredné školy v SR
□ Inzercia v elektronickom katalógu

Jednotka

Eur bez DPH

1 oznámenie

275,-

1 oznámenie

468,-

1 leták

680,-

1 leták

485,-

1 súbor

200,-

Rozoslanie oznámení vystavovateľa na email študentov registrovaných k návšteve akcie. Veľkosť správy je obmedzená na 200 KB. Organizátor pre účastníka vytvorí
emailovú schránku, ktorá bude aktívna od rozoslaní prvého oznámenia do 30. 6. 2023. Každý účastník môže rozoslať ľubovoľný počet oznámení. Pri objednaní 5 a viac
oznámení je cena zvýhodnená o 20%. Počet kontaktov v aktuálnom roku závisí od počtu registrovaných študentov. 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.
Rozoslanie materiálov na SŠ obsahuje rozoslanie materiálov vystavovateľa na všetky stredné školy v ČR alebo SR. Materiály môžu mať formát A5 alebo A4, v prípade
zloženia materiálov z viacerých listov musia byť pevne spojené do jedného celku. 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. Rozoslané budú materiály doručené na adresu organizátora veľtrhu
do 11. 7. 2022!
Elektronický katalóg bude všetkým návštevníkom k dispozícii na stiahnutie na www.gaudeamus-sk.sk po celú dobu akcie a následne do 31. 12. 2022. Informácie
do elektronického katalógu je možné dodávať vo formáte PDF. Rozsah prezentácie je obmedzený na maximálne 5 strán a objem dát na 5 MB. Termín na doručenie
podkladov je 29. 8. 2022. Podklady doručené po termíne nie je možné do katalógu zaradiť!

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

GAUDEAMUS PREDNÁŠKOVÉ A KONZULTAČNÉ DNI 2022
14. - 16. 11. 2022, AGROKOMPLEX NITRA, PAVILÓN K
OBJEDNÁVKA ÚČASTI
VJAZDOVÉ PREUKAZY
Názov služby

Jednotka

Eur bez DPH

Voľný vjazd jednodenní

1 ks

12,-

Voľný vjazd na tri dni

1 ks

32,-

Voľný vjazd oprávňuje na vjazd a parkovanie v areáli počas konania akcie. Vjazdové povolenie je neprenosné – je nutné vyplniť ŠPZ vozidla. Deň platnosti jednodňového
vjazdového povolenia si účastník volí vyplnením príslušného dátumu do vjazdového povolenia.

VYSÍLÁNIE „FAKULTY ON-LINE 2023“
Názov služby

Jednotka

Eur bez DPH

□ Prezentačný blok pro fakultu (40 Eur / fakulta)

…… fakúlt

…………… ,-

"Fakulty on-line" je vysielanie zamerané na motiváciu študentov k prihláseniu na jednotlivé fakulty, krátko pred termínom uzávierky prihlášok. V rámci
vysielania bude pre každú fakultu pripravený prezentačný blok s predstavením základných informácií o fakulte, prijímacom konaní, prihláškach a ponuke štúdia, ktorý bude
doplnený propagačným videom. Súčasťou sú tiež unikátne QR kódy s priamym odkazom na prihlášku a informácie o prijímacích skúškach. Prihlásené fakulty budú navyše
zaradené do elektronickej informačnej brožúry rozosielané na registrovaných študentov a všetky stredné školy v ČR a SR. Fakulty on-line budú vysielané na portáloch
Gaudeamus, facebookovom profilu a Youtube kanálu "Gaudeamus veľtrh vzdelania" v termínoch: 9. 2. 2023, 8. a 9. 3. 2023, 6. 4. 2023. Vysielanie je určené vždy
pre fakulty, ktoré uzatvárajú prihlášky v danom mesiaci. Termíny pre doručenie podkladov pre vysielanie Fakulty on-line sú: 1. 2. 2023 pre februárové
vysielanie, 1. 3. 2023 pre marcové vysielanie a 29. 3. 2023 pre aprílové vysielanie.

Uzávierka objednávok je 16. 6. 2022. Pri objednaní prednášky je nutné zaslať prezentáciu na použitie pri
prednáške do 17. 10. 2022. 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

