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a celoživotného vzdelávania
Gaudeamus Nitra 2017
27. – 28. septembra 2017

Čím je veľtrh Gaudeamus výnimočný?
 Vystavovatelia sú univerzity, vysoké školy, a ostatné vzdelávacie inštitúcie
zo Slovenskej republiky a zahraničia.
 Návštevníci sú študenti 3. a 4. ročníkov stredných škôl, a záujemcovia
o celoživotné vzdelávanie.
 Rekordnou návštevnosťou 8 300 študentov a 215 pedagógov!
 Cielenou propagáciou veľtrhu vo všetkých stredných školách v SR a ČR.
 Obsiahlym programom prednášok o možnostiach štúdia.
 Poradenský servisom s testom predpokladov pre štúdium.
 Ponukou kariérového poradenstva pre študentov.
 Sprievodným programom Veda pre život.

Prečo sa zúčastniť veľtrhu Gaudeamus?
 Nekomerčná akcia
zameraná na pomaturitné
a celoživotné vzdelávanie.
 Podporovaný verejnými
činiteľmi na štátnej
i európskej úrovni.
 Profesionálna organizácia
a kvalitné zázemie
pre vystavovateľov.
 Propagácia slovenských
škôl i v českej republike
v cene veľtrhu v Nitre.

Koľko ušetríte a čo získate účasťou na veľtrhu v Nitre?
• Na expozícii ušetríte viac
ako 40% v porovnaní
s podobnými veľtrhmi
v SR.
• Polovičnú cenu za
oslovenie 1 návštevníka
oproti iným veľtrhom v SR.
• Propagáciu priamo do
stredných škôl v SR a ČR.
• Celoročnú propagáciu
na študentských portáloch
www.gaudeamus-sk.sk
a www.gaudeamus.cz.
Organizátor: MP-Soft, a.s. v spolupráci s Agrokomplex Výstavníctvo Nitra
e-mail: info@gaudeamus-sk.sk, web: www.gaudeamus-sk.sk
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Prečo veľtrh vzdelávania Gaudeamus práve v Nitre?
 Najsilnejšia populácia
vo veku 15 - 19 a 20 - 29
rokov v okruhu 100 km.
 Najvyššia koncentrácia
stredných škôl
v regióne.
 Strategická poloha
vo vnútrozemí.
 Tradičné výstavné
Zdroj údajov: Český statistický úřad, Štatistický úrad Slovenskej republiky
centrum Agrokomplex
Nitra s dobrou výstavnou infraštruktúrou, a kvalitná dopravná infraštruktúra.
• Cieľovým regiónom
sú kraje Nitriansky,
Bratislavský,
Trenčiansky,
Banskobystrický
a z veľkej časti
Žilinský.
• Populácia
v cieľovej skupine
15 - 29 rokov
je v danom regióne
422 000.
Spádová oblasť - do vzdialenosti 100 km od Nitry

Ako sa na veľtrh Gaudeamus v Nitre prihlásiť?
 On-line rezervácia a všetky informácie sú dostupné na adrese
www.gaudeamus-sk.sk.
 Nezáväzne je možné najprv rezervovať výstavnú plochu a termíny prednášok,
on-line na www.gaudeamus-sk.sk, alebo prostredníctvom e-mail
na adresu info@gaudeamus-sk.sk.
 Rezerváciu je možné potvrdiť objednávkou kedykoľvek do 15. júna 2017.
 Na rezervácie potvrdenej objednávkou do 15. júna 2017 platia ceny
zvýhodnené o 20%, uvedené v objednávkovom formulári.
 Všetky informácie o veľtrhu, aktuálny zoznam vystavovateľov, program
prednášok a rozmiestnenie expozícií v pavilóne, priebežne aktualizujeme
na www.gaudeamus-sk.sk.
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