
OFERTA
WYSTAWCÓW

dla XXXIX Międzynarodowy 
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 q od 2001 roku swoją uczelnię na salonie wybrało już blisko milion maturzystów!  
q przeprowadziliśmy już 38 edycji targów edukacyjnych   

q maturalna powtórka na 50 dni przed egzaminem  
q debaty i spotkania warsztatowe 

salon.perspektywy.pl

XXXIX Międzynarodowy 

SALON EDUKACYJNY 
PERSPEKTYWY 2023

PRO MO CJA

OBSŁUGA 
WYSTAWCÓW

Mię dzy na ro do wy Sa lon Edu ka cyj ny PERSPEKTYWY 2023 po prze dzi kam pa nia pro mo cyj 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  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  po przez pa tro nów me dial nych.
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2. do świad czo ny or ga ni za tor; prze pro wa dzi li -
śmy już 38 edy cji tar gów edu ka cyj nych, 
w tym 4 edy cje tar gów on li ne, co ro ku  
od wie dza nas kil ka na ście ty się cy go ści

pro gram do pa so wa ny do ocze ki wań  
ma tu rzy stów, w tym ma tu ral na po wtór ka 
na nie speł na 50 dni przed egzaminem

spe cjal ny pro gram dla na uczy cie li,  
de ba ty i spo tka nia warsz ta to we

pre zen ta cje ofer ty kształcenia uczel ni, pod czas  
któ rych bę dzie moż na prze ko nać nie zde cy do wa nych

dzię ki wie lo let niej współ pra cy ze szko ła mi i na uczy cie la mi li czy my 
na od wie dzi ny ca łych klas na EXPO XXI

5. wygoda i bezpieczeństwo na bli sko 4 ty sią cach  
me trów kwa dra to wych po wierzch ni zlo ka li zo wa nej 
w no wo cze snej ha li wy sta wien ni czej w cen trum 
EXPO XXI na war szaw skiej Wo li

3.

4.

6.

7.

DLACZEGO WARTO:

1. pod czas Sa lo nu Per spek tyw, od 2001 ro ku 
swo ją uczel nię wy bra ło już BLI SKO  
MI LION MA TU RZY STÓW!

SO BO TA bę dzie tra dy cyj nie dniem ro dzin nym8.

KOORDYNATOR  
MIĘDZYNARODOWEGO  
SALONU EDUKACYJNEGO  
Anna Szkutnik 
    +48 22 821 90 24 
     a.szkutnik@perspektywy.pl

PROGRAM  
Magda Rulska 
    +48 22 628 58 62, wew. 13 
     m.rulska@perspektywy.pl

Bożena Kieruzalska 
    +48 22 628 58 62, wew. 18 
     b.kieruzalska@perspektywy.pl

KOMISARZ  
SALONU SZKÓŁ WYŻSZYCH

Barbara Jaroszewska 
    +48 600 424 639  
     b.jaroszewska@perspektywy.pl

Rafał Solecki-Bieniecki 
    +48 22 657 43 28 
     r.solecki@perspektywy.pl

Andrzej Fornal 
    +48 22 628 58 62, wew. 19 
     a.fornal@perspektywy.pl
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XXXIX Międzynarodowy 

SALON EDUKACYJNY 
PERSPEKTYWY 2023 POMAGAMY BUDOWAĆ STRATEGIĘ SUKCESU

MARCOWE TARGI  
SĄ ZNAKOMITĄ OKAZJĄ 
DO PREZENTACJI OFERTY  

EDUKACYJNEJ
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  krajowych i zagranicznych szkół wyższych  
 liceów i techników Warszawy i Mazowsza  

 instytucji związanych z egzaminami  
językowymi, programami stypendiów i staży  

 promocji ofert wyjazdów typu au-pair, work&travel  
 letnich obozów językowych i wycieczek  

szkolnych

Do zobaczenia na Salonie Edukacyjnym 
w centrum wystawienniczym EXPO XXI. 
Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Ja ką szko łę lub kie ru nek wy brać? Ja kie kry te ria de cy du ją o tym, że 
te sa me stu dia na róż nych uczel niach mo gą mieć róż ną ja kość, 
a tym sa mym, róż ni cu ją wa gę przy szłe go dy plo mu? Czy i dla cze go 
po ten cjał na uko wy kie run ku i mię dzy na ro do wa „za uwa żal ność” do -
rob ku na uko we go są waż ne dla kan dy da ta na stu dia w kon kret nej 
szko le wyż szej? To część pytań, które poddamy pod rozwagę na fo -
rum po świę co nym ran kin gom. 
 
Uczel nie za chę ca my nie tylko do wyboru stoiska wystawienniczego ale 
i two rze nia jed nej wspól nej prze strze ni, swo iste go „hy de par ku”, gdzie 
w luź nej at mos fe rze bę dzie moż na po roz ma wiać przy ka wie ze stu den -
tem wy bra ne go kie run ku lub uczel ni. Wła śnie te bez po śred nie roz mo wy 
in te re su ją kan dy da tów naj bar dziej, bo cenna jest re ko men da cja star-
szego ko le gi czy ko le żan ki z ro ku wy żej 😉😉😉😉 
 
Za pra sza my uczel nie ar ty stycz ne, aka de mie mu zycz ne, sztuk pięk nych, 
szko ły te atral ne, fil mo we do Sa lo nu Szkół Ar ty stycz nych, prze strze ni 
dla uzdol nio nych ar ty stycz nie, któ ra bę dzie „ży ła”, gdzie bę dzie moż -
na po roz ma wiać ze zna ny mi twór ca mi, po ka zać tecz kę prac czy por -
fo lio. Szko ły fo to gra fii, re kla my, cha rak te ry za cji po ka żą to co ro bią ich 
ucznio wie, bę dzie róż no rod nie, barw nie, kre atyw nie i „z po lo tem”.

Ce lem pre zen ta cji szkol nic twa po nad pod sta wo we go jest umoż -
li wie nie uczniom za po zna nia się z ofer ta mi i za sa da mi re kru ta-
cji do szkół War sza wy i Ma zow sza. W tym ro ku chce my po ka zać 
nie tyl ko naj lep sze li cea i tech ni ka, ale za pre zen to wać sze ro ki wa -
chlarz za wo dów ja ki ofe ru ją war szaw skie szko ły bran żo we. 
 
Pod czas Sa lo nu zo sta nie wy dzie lo na spe cjal na prze strzeń do rad -
czo -men to rin go wa „Chcę być KIMŚ” de dy ko wa na dla dwóch grup 
od wie dza ją cych – ab sol wen tów szkół pod sta wo wych, któ rzy za -
sta na wia ją się ja ką szko łę śred nią wy brać, ja ki pro fil, czy zde cy -
do wać się na szko łę pu blicz ną czy niepubliczną mię dzy na ro do wą, 
oraz do mło dzie ży w wie ku 17-18 lat, planującej dalszą naukę. 
 
Od wie dza ją cy bę dą mo gli sko rzy stać z bez płat nych kon sul ta cji 
do rad ców za wo do wych, wziąć udział w warsz ta tach ka rie ry, 
pod szko lić swo je „mięk kie” kom pe ten cje oraz do wie dzieć o per -
spek ty wach i zmia nach na ryn ku pra cy, a tak że skon fron to wać 
swoje plany ze spoj rze niem i ocze ki wa nia mi  (być mo że ich przy -
szłych) pra co daw ców.

SALON EDUKACYJNY TO:

PREZENTACJE  
LICEÓW i TECHNIKÓW

ODWIEDZI NAS MATURZYSTÓW20.000
SALON SZKÓŁ WYŻSZYCH

W ra mach cy klu pre zen ta cji „Stu dy Abro -
ad” po ka że my róż ne aspek ty stu dio wa nia 
za gra ni cą, od wa run ków ubie ga nia się 
o sty pen dia, za sad ich przy dzie la nia, wy bo -
ru pro gra mu po in for ma cje o kosz tach stu -
dio wa nia, kosz tach utrzy ma nia, wa run kach 
ży cia i moż li wo ściach pod ję cia le gal nej pra -
cy oraz po łą cze nia jej z na uką.  
Za pra sza my szko ły ję zy ko we, biu ra zaj mu -
ją ce się pro gra ma mi work&tra vel, or ga ni -
za to rów obo zów ję zy ko wych i uczel nie 
za gra nicz ne do pre zen ta cji swo jej ofer ty 
i wzię cie udzia łu w spo tka niach w ra mach 
Sa lo nu Szkół Za gra nicz nych.

STUDY ABROAD
Dla ma tu rzy stów eks per ci OKE przy go tu ją 
ostat nią po wtór kę przed ma jo wym eg za -
mi nem maturalnym, ze szcze gól nym 
uwzględ nie niem zmian ja kie ich cze ka ją 
na ma tu rze, a dla 8-kla si stów eks per ci 
omó wią eg za min z ję zy ka pol skie go, ma -
te ma ty ki i ję zy ka ob ce go. In for ma cje na co 
zwró cić uwa gę, ja kich błę dów uni kać, jak 
uzy skać lep szą punk ta cję czym jest i kiedy 
warto uzyskać wgląd w pra cę. To wszyst -
ko są wska zów ki na mia rę suk ce su. 

Na Sa lo nie na gro dzi my uczel nie, któ re pre zen tu ją 
swo ją ofer tę w spo sób ory gi nal ny, in no wa cyj ny a za -
ra zem zro zu mia ły dla kan dy da ta za pra szamy na uro-
czyste roz strzy gnię cie kon kur su Ge nius Uni ver si ta tis 
– kon kur su na naj bar dziej kre atyw ną kam pa nię re kru -
ta cyj ną szko ły wyż szej. 

GENIUS UNIVERSITATISEKSPERCI OKE
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