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Sza now ni Pań stwo, 
1 i 2 kwietnia w bez piecz nej prze strze ni war szaw skie go EXPO 
od bę dzie się XXXVII Mię dzy na ro do wy Sa lon Edu ka cyj ny  
Per spek ty wy 2022. Sa lo no wi Szkół Wyż szych oraz Stu dy 
Abro ad to wa rzy szyć bę dą, jak za wsze, Pre zen ta cje Li ce ów 
i Tech ni ków wraz z od ręb ną prze strze nią wy sta wien ni czą  
dla Pań stwa szkół. 
 
Od lat Mię dzy na ro do wy Sa lon Edu ka cyj ny jest miej scem, gdzie 
ab sol wen ci szkół pod sta wo wych i ich ro dzi cie po zna ją ofer tę 
szkół śred nich, oswa ja ją cze ka ją cy ich eg za min, za się ga ją  
po rad do rad ców ka rie ry. Pra gnie my, aby tak by ło na dal,  
zwłasz cza te raz! 
 
W wa run kach zdal no -hy bry do wej edu ka -
cji i zwięk szo nej licz by kan dy da tów na rok 
szkol ny 2022/23 re kru ta cja cze ka ją ca 
kan dy da tów, ich ro dzi ców oraz sto łecz ne 
szko ły bę dzie praw dzi wym wy zwa niem, 
któ re mu chce my wspól nie z Pań stwem 
(ale bez Biu ra Edu ka cji, któ re tym ra zem 
nie pla nu je tar gów) spro stać. 
 
Ser decz nie za pra sza my!

Na szym ce lem jest: 
• umoż li wie nie ósmo kla si stom spo tkań 

z eks per ta mi Okrę go wej Ko mi sji Eg za mi -
na cyj nej, któ rzy omó wią za kres i ocze ki -
wa nia zwią za ne z ma jo wy mi eg za mi na mi, 

 
• uła twie nie kon tak tu z edu ka to ra mi i do rad -

ca mi ka rie ry słu żą cy mi po mo cą w wy bo -
rze szko ły dla kon kret ne go ucznia, 

 
• przed sta wie nie eks perc kich in for ma cji 

na te mat ja ko ści szkół w War sza wie 
i na Ma zow szu; ta ką oka zją bę dzie uro czy -
ste ogło sze nie wy ni ków Ran kin gu Li ce -
ów Warszawskich 2022 i przed sta wie nie 
naj lep szych tech ni ków, 

 
 
 
• stwo rze nie moż li wo ści bez po -
śred nie go spo tka nia kan dy da ta 
i je go ro dzi ców z ty mi szko ła mi, 
któ rym za le ży na po zy ska niu  
no wych uczniów, któ re chcą  
po ka zać swój po mysł na do brą 
edu ka cję w wy ma ga ją cych cza -
sach. 

 
Wie my, że pod sta wo wym wy mo giem za pla -
no wa ne go wy da rze nia jest ko niecz ność  
za pew nie nia bez pie czeń stwa za rów no go -
ściom Sa lo nu, jak i wy staw com – stąd de -
cy zja o za pro sze niu za in te re so wa nych 
do cen trum wy sta wien ni cze go EXPO 
w War sza wie. W ogrom nej, wy so kiej ha li, 
z sze ro ki mi cią ga mi ko mu ni ka cyj ny mi, bez 
„klat ko wej” za bu do wy tar go wej, z go ść mi 
za pra sza ny mi tyl ko na dro dze skru pu lat nej 
re je stra cji i do trzy ma niem wszel kich ry go -
rów bez pie czeń stwa bę dzie my w sta nie 
stwo rzyć wa run ki do be piecz nych spo tkań, 
któ re nie bę dą sprzy jać sze rze niu się epi -
de mii.

ZAPRASZAMY 
w godz. 10.00-18.00 (pią tek)  
i 10.00-16.00 (so bo ta).  
 
WSTĘP BEZ PŁAT NY  
 
Obo wią zu je re je stra cja on li ne   
www.sa lon.per spek ty wy.pl
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Pro mo cja 
Mię dzy na ro do wy Sa lon Edu ka cyj ny PERSPEKTYWY 2022  
po prze dzi kam pa nia pro mo cyj na  
pro wa dzo na bez po śred nio w szko łach we współ pra cy  
z wła dza mi oświa to wy mi, dy rek to ra mi szkół,  
na uczy cie la mi i pe da go ga mi szkol ny mi  
oraz płat na kam pa nia pro mo cyj na wy ko rzy stu ją ca  
bil l bo ar dy, ekra ny LED, re kla my w me diach  
o za się gu ogól no pol skim  
i re ali zo wa na po przez pa tro nów me dial nych.
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w latach  
2010-2020  
w Pałacu Kultury i Nauki  
– 450 tys.  
maturzystów

Statystyka  
Salonu

w latach  
2001-2009  
w EXPO XXI  

– 265 tys. 
maturzystów

2021 online  
– 8 tys.  
maturzystów

Międzynarodowy 

SALON EDUKACYJNY 
PERSPEKTYWY

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY 
PAŃSTWA 
do udziału  
w Międzynarodowym 
Salonie Edukacyjnym 
Perspektywy 2022  
w ramach Prezentacji 
Liceów  
i Techników.  
 
Rodzice i ósmoklasiści  
z nadzieją czekają na nasze 
marcowe spotkania!


