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NAKŁAD INFORMATORA 

Z CZEGO 40. 000 EGZEMPLARZY TRAFI W RĘCE MATURZYSTÓW PODCZAS 

SALONU MATURZYSTÓW 202045. 000 egzemplarzy

260 stron  
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edukacyjnej
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ZAPRASZAMY PAŃSTWA

Na kład In for ma to ra 45.000, z cze go 
40.000 eg zem pla rzy tra fi w rę ce  

ma tu rzy stów pod czas  
Sa lo nu Ma tu rzy stów 2020 

oraz będzie do pobrania  
w formie e-booka

Dostępny  
od 7 września 2020 

260 stron  
rzetelnej informacji 

edukacyjnej

Część po rad ni cza: Ma tu ra 2021,  
Ran king Szkół Wyż szych 2020,  

Ran king 70 Kie run ków Stu diów,  
pre zen ta cje uczel ni i kie run ków,  

re ko men da cje stu den tów  
i ab sol wen tów

Długofalowy efekt  
12–miesięczna 

kampania
5000 egzemplarzy 
znajdzie się w sieciach  

Ruch i Empik w przystępnej  
cenie 9,90 PLN 

Specjalna oferta pakietowa  
SUPER WYDZIAŁ łączy prezentację 

Wydziału w Informatorze  
oraz na portalu Perspektywy.pl

Moduły reklamowe 
już od 3000 zł 

#OFERTAdlaWYDZIAŁU reklama.perspektywy.pl/idm2021

DRUK INTERNET

Cha rak te ry sty ka 
Ca ło stro ni co wa pre zen ta cja w dru ko wa nym In for ma to -
rze (spe cjal ny blok re dak cyj ny Su per Wy dział), na któ rą skła -
da się me trycz ka: lo go uczel ni, zdję cie, da ne kon tak to we, 
tekst o Wy dzia le: le ad + ty tuł (ok. 150 zna ków), tekst głów ny 
(ok. 3000 zna ków), Czy wiesz, że... (ok. 1000 zna ków). 
  
Efek tyw ność 
40.000 egz. w dys try bu cji dla uczniów klas ma tu ral nych 
na Sa lo n Ma tu rzy stów 2020 
+ e-book do pobrania

Informator dla Maturzystów 2021 Perspektywy.pl

Cha rak te ry sty ka 
Pre zen ta cja in ter ne to wa na pod sta wie wer sji dru ko wa nej 

(lo go uczel ni, zdję cie, da ne kon tak to we, tekst o Wy dzia le, Czy 
wiesz że...) w ba zie uczel ni Per spek ty wy.pl. Do dat ko wo pre zen ta -
cja Wy dzia łu po sia da za kład kę kie run ki, w któ rej pre zen to wa -
na jest ak tu al na ofer ta edu ka cyj na. Me ga ba za Per spek ty wy.pl, 
dzię ki swo jej funk cjo nal no ści, umoż li wia rów nież po rów ny wa nie 
za sad przy jęć na wy bra ne kie run ki w róż nych uczel niach. 
 
Efek tyw ność 
Por tal Per spek ty wy.pl od wie dza mie sięcz nie 230 000 uni kal nych 
użyt kow ni ków, do ko nu jąc śred nio 959 040 od słon. Ruch na stro -
nie od by wa się czę sto w Me ga ba zie uczel ni, gdzie użyt kow ni cy 
szu ka ją ofert edu ka cyj nych. W 2019 r. od wie dzi ło nas 2 315 632 
użyt kow ni ków, ge ne ru jąc 11 508 488 od słon. 
Źró dło: Go ogle Ana ly tics  

Pakiet SUPER WYDZIAŁ 
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Dane kontaktowe

Facebook uczelni

CENA PAKIETU

4500 zł



do publikacji reklam modułowych w redakcyjnej części Informatora  
q kolorowe okładki 
q „sztywna karta”  
q oraz pełnostronicowe ew. mniejsze formaty modułowe,  
w pełnej kolorystyce, a przede wszystkim w towarzystwie eksperckich 
tekstów dotyczących najlepszych uczelni i rekomendowanych 
kierunków studiów – to gwarancja dotarcia do kandydatów,  
na których zależy Wydziałowi.  
Najtańsza reklama modułowa w tej publikacji kosztuje tylko 3.000 zł.
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POWODÓW,

dla których

warto być

w informatorze

Część re dak cyj na: ponad 390 szkół wyż szych,  
1250 kie run ków, ma kro kie run ków  

i kie run ków uni ka to wych, ofer ta wszystkich  
pu blicz nych szkół wyż szych, aktualny wy kaz 

uczel ni nie pu blicz nych, za sa dy przy jęć na stu dia 

DO POBRANIA  
W FORMIE 

 e-booka
na stronie 
www.perspektywy.pl
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