
Přehledná cesta ke vzdělání.

www.studuj.to Studuj.to Studuj.to



Vše bude probíhat prostřednictvím živého vysílání
z jednoho místa a divákem může být student
např. z Karlových Varů, Havířova, Bratislavy

nebo Košic. Záznam z vysílání bude navíc dostupný 
i dlouho po jeho skončení a studenti se k informacím

mohou dostat i zpětně.

Veletrh vysokých škol, který nevyžaduje
několikadenní výjezd prezentujících, nekonečné
opakování informací ani velké finanční náklady.



MY
s. Zkompletujeme váš profil na www.studuj.to
zdarma :
- plnohodnotný zápis v databázi
- kontakty, fotky, videa a odkazy (web, FB, IG, YT)
- vlastní neomezený popis a informace
- neomezený počet oborů
- zasílání newsletterů registrovaným studentům
- hodnocení škol
- hlídací pes
- automatické zasílání novinek pro zájemce

s. Zařídíme vám studio, techniku i internetové
připojení nezbytné k živému přenosu.

s. Poskytneme vám doporučenou osnovu přednášky
i technickou podporu přímo na místě.

s. Zajistíme vám občerstvení po celou dobu konání
online veletrhu.



VY
s. Poskytnete nám aktuální informace o vaší
univerzitě / fakultě.

s. Přijedete na společné vysílací místo.

s. Sdělíte studentům důležitá fakta o své škole
prostřednictvím videopřednášky.

s. Odpovíte na nejčastější kladené otázky z chatu.



s.  Cena za Online veletrh - 34.500 Kč/rok.

s. Účast na veletrhu Cowork Bratislava / Košice.

s. Termín: přelom listopadu a prosince 2020.

s. Deadline - 10. září 2020.

s. Offline záznam až do dalšího ročníku veletrhu.

s. Online den otevřených dveří.

s. Propagace přímo vaší školy před veletrhem.

s. Min. dva prezentující: zástupce školy a zástupce
studentů.

s. Délka vystoupení je 30-40 min. včetně řízené
diskuze a dotazování studentů online.

s. Volná a kreativní forma prezentace (video, ppt,
fotky).

ONLINE VELETRH



VIDEO
s.  Cena  9.900 Kč/rok.

s. Termín: přelom listopadu a prosince 2020.

s. Deadline pro rozhodnutí účasti - 10. září 2020.

s. Propagace přímo vaší školy před veletrhem.

s. 20 minutové video podle naší osnovy.



Graf 1 používání sociálních sítí podle pohlaví a věku

Podíl z celkového počtu jednotlivců v dané sociodemografické
skupině. Zdroj: czso.cz

SEZNAMUJEME SE 



Graf 2 Jednotlivci používají sociální sítě

Zdroj: czso.cz

KOMUNIKUJEME  



Graf 3 Jednotlivci nakupující na internetu - online nakupující

Zdroj: czso.cz

NAKUPUJEME



Zdroj: czso.cz

Graf 4 Jednotlivci používající internetové bankovnictví

PLATÍME



Zdroj: czso.cz

Graf 5 Jednotlivci v ČR vyhledávající na internetu informace o
cestování a ubytování.

CESTUJEME



Zdroj: mediagurucdneu.azu

Graf 6 Čtení elektornických knih.

ČTEME



Zdroj: vyplnto.cz/realizovane pruzkumy/vliv soc siti na vs
studenty

Graf 7 Dokážou studenti v současné době si představit studium
bez internetu a sociálních sítí?

UČÍME SE



Zdroj: newzoo.com

Graf 8 Globální herní trh 2012 - 2017

BAVÍME SE



Není na čase, místo
rozdávání letáčků,

prezentovat svou školu
ONLINE?

PŘIHLÁŠKU NA VŠ
PODÁVÁME


