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TU WARTO PLANOWAĆ
PRZYSZŁOŚĆ!
Najlepsze polskie uczelnie i zagraniczne, porady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na temat matury 2018, konsultacje doradców zawodowych oraz warsztaty dla
maturzystów — to tylko niektóre elementy kolejnej
edycji Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego
Perspektywy 2018, który 22 lutego zapoczątkują
Prezentacje Liceów i Techników dla gimnazjalistów
przygotowane przez naszego partnera Biuro
Edukacji m.st. Warszawy. Międzynarodowy
Salon Edukacyjny odbędzie się tradycyjnie
w Pałacu Kultury i Nauki i potrwa do soboty 24 lutego. To jedno z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych w roku,
podczas którego młodzi ludzie podejmują
ważne dla nich decyzje o wyborze swojej
ścieżki kształcenia. Ekspozycji oferty uczelni,
instytucji edukacyjnych, programów stypendialnych,
wydawnictw edukacyjnych oraz szkół językowych i producentów pomocy dydaktycznych towarzyszy bogaty program seminariów i warsztatów. Wszyscy goście salonu
będą mogli uzyskać kompleksową informację o możliwościach kształcenia na wszystkich poziomach.
Sprawdzony organizator, znakomita lokalizacja i bogaty program spotkań sprawiają że co roku nasz Salon
odwiedzają tysiące gości. Serdecznie zapraszamy!
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WAŻNE TERMINY
Odbiór stoisk:
22 lutego, godz. 17:00-19:00
Demontaż stoisk:
24 lutego, godz. 15:00-19:00
Godziny otwarcia Salonu:
23-24 lutego,
godz. 9:00-15:00

www.salon.perspektywy.pl

W PROGRAMIE:
Matura 2018 — spotkania dla uczniów ostatnich klas szkół
ponadgimnazjalnych. Eksperci OKE w Warszawie przypomną procedury i zasady, poradzą, na co zwrócić uwagę
w ostatnich tygodniach przygotowań do egzaminu
maturalnego. Na niespełna dwa miesiące przez egzaminem, uczniowie będą mogli wyjaśnić wszelkie
wątpliwości, wysłuchać rad ekspertów, dowiedzieć
się, jakich błędów powinni się wystrzegać. To informacje na wagę sukcesu!
Studia za granicą — cykl prezentacji Study abroad
ukazujący różne aspekty studiowania za granicą, od
warunków ubiegania się o stypendia, zasad ich przydzielania,
wyboru programu, po informacje o warunkach studiowania,
kosztach utrzymania oraz możliwościach podjęcia legalnej
pracy i połączenia jej z nauką.
Warsztaty kariery — spotkania, których najważniejszym celem
jest pomoc młodym ludziom w zaplanowaniu dalszej ścieżki
edukacji. Prowadzący nie dają gotowych recept, lecz pokazują uczestnikom, jak rozpoznawać własne predyspozycje, czym
kierować się przy podejmowaniu decyzji, kiedy warto zawrócić
z niefortunnie wybranej drogi. Doskonała propozycja zarówno
dla niezdecydowanych, jak i dla tych, którzy chcieliby się
upewnić, że ich decyzje dotyczące przyszłości są słuszne.
Genius Universitatis 2018 - finał konkursu na kreatywną
kampanię rekrutacyjną szkoły wyższej. Poznamy najlepszych
„promotorów” uczelni. Konkurs wyłania tych, którzy w oryginalny, innowacyjny i przemyślany sposób potrafią wypromować
swoją uczelnię.

PROMOCJA:
Międzynarodowy Salon Edukacyjny
PERSPEKTYWY 2018
poprzedzi ogólnopolska kampania promocyjna:
 prowadzona bezpośrednio w liceach i technikach oraz uczelniach — we współpracy
z organami prowadzącymi szkoły i władzami uczelni oraz przedstawicielami organizacji społecznych
 realizowana poprzez patronów medialnych

Kampania
promocyjna prowadzona
bezpośrednio w szkołach
ponadgimnazjalnych
i uczelniach

 wykorzystująca billboardy, plakaty, reklamy
w mediach o zasięgu ogólnopolskim, prezentacje imprezy w programach informacyjnych
 ogólnopolskie mailingi do szkół i uczelni
oraz do uczniów i nauczycieli
 bazująca na profesjonalnym i aktualizowanym na bieżąco serwisie internetowym Salonu na portalu: www.perspektywy.pl
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Organizator
Perspektywy Press
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 22 628 58 62, 22 621 75 26
fax 22 629 16 17
www.salon.perspektywy.pl
e-mail: salon@perspektywy.pl

Anna Szkutnik
Koordynator Międzynarodowego Salonu
Edukacyjnego PERSPEKTYWY 2018

tel. 22 628 58 62 w. 34, fax 22 629 16 17
a.szkutnik@perspektywy.pl

Program:
Anna Wdowińska
tel. 22 628 58 62 w. 40
a.wdowińska@perspektywy.pl

Obsługa Wystawców
Salon Szkół Wyższych i Policealnych:
Bożena Kieruzalska, Anna Szkutnik
tel. 22 628 58 62 w. 18, 34
b.kieruzalska@perspektywy.pl
a.szkutnik@perspektywy.pl

Promocja:
Magdalena Rulska
tel. 22 628 58 62 w. 13
m.rulska@perspektywy.pl

www.salon.perspektywy.pl
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