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• nadanie tytułu Partnera UEK oraz prawa do korzystania z tego tytułu  
we własnych kampaniach promocyjnych w trakcie trwania umowy.

• umieszczenie logo Partnera na zaproszeniach, folderach, ulotkach i innych 
materiałach promocyjnych w trakcie trwania umowy

• umieszczenie logo Partnera na stronie internetowej Uczelni  
www.uek.krakow.pl (zakładka Partnerzy UEK) z linkiem na stronę internetową 
Partnera – 2 000,00 PLN

• reklama wizerunkowa Partnera – na łamach Kuriera UEK 
Czasopismo dystrybuowane jest na terenie całego kampusu UEK, wśród 
studentów i pracowników oraz instytucji rządowych i samorządowych 
w Polsce, sponsorów, patronów medialnych Uczelni Wyższych i szkół 
średnich. 
Nakład – 1000 szt., objętość – około 52 stron; kreda/błysk. 
Wersja elektroniczna na głównej stronie Uczelni www.uek.krakow.pl 
1 strona okładka –  2 000,00 PLN 
1 strona środek –  1 000,00 PLN 
1/2 strony środek –    500,00 PLN 
1/4 strony środek –    250,00 PLN

• aktywne stoisko reklamowe Partnera o powierzchni do 6m² rozstawione 
na terenie Kampusu Uczelni z możliwością dystrybucji ulotek 
stoisko do 6m² - 1 500,00 PLN / dzień

• ekspozycja plakatów Partnera na terenie kampusu – ponad 22 000 osób 
(słupy ogłoszeniowe i tablice informacyjne 10 sztuk / tydzień) 
A4, B4 – 100,00 PLN 
A3, B3 – 150,00 PLN 
A2, B2 – 250,00 PLN 
A1, B1 – 300,00 PLN 
A0, B0 – 400,00 PLN

• reklama Partnera na pulpitach w salach komputerowych 
Uniwersytetu 
ilość komputerów – 200 sztuk 
100 komputerów – 1 000,00 PLN / tydzień

• reklama Partnera na ekranach telewizji uczelnianej UEK 
w czasie trwania umowy 
(ekrany wielkości 42 cali - ilość ekranów 12 szt. rozmieszczone w różnych 
punktach Uczelni – 10 000 odbiorców dziennie) 
50 odsłon dziennie – 500,00 PLN / tydzień

• promocja Partnera w mediach społecznościowych Uczelni na FB  
(plakat + informacja w wersji elektronicznej) – ponad 14 000 fanów 
1 post – 200,00 PLN

• mailing z ofertą Partnera do pracowników UEK, 
około 1 300 adresów mailowych, 
200,00 PLN

• mailing z ofertą Partnera do studentów UEK, 
około 15 000 adresów mailowych, 
500,00 PLN

• własna ekspozycja reklamowa do 3m2 umieszczona na terenie  
kampusu Uczelni; 
stojak reklamowy, roll-up – 1 000,00 PLN / tydzień

• własna ekspozycja reklamowa umieszczona na terenie 
Kampusu Uczelni; 
baner o wymiarach 2,5m x 1m – 500,00 PLN / tydzień 
baner o wymiarach 6m x 3m – 1 000,00 PLN / tydzień

• reklama na stojakach rowerowych 
w centralnych miejscach Kampusu 
20 stojaków, reklama o wymiarach 199x40 cm 
1 stojak – 500 PLN / miesiąc

• wynajem sal dydaktycznych na szkolenia za 1h zegarową 
do 40 osób – 150,00 PLN 
41-100 osób – 250,00 PLN 
101-150 osób – 300,00 PLN 
od 150 osób – 400,00 PLN
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Wszystkie wyżej wymienione świadczenia podane są w cenach netto.

W ramach powyższej oferty dopuszczamy również 
możliwość negocjacji i udzielenia rabatu przy dłuższej współpracy.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa uznaniem i aprobatą.

Aneta Nagraba
tel. 012 293 54 96
nagrabaa@uek.krakow.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub propozycji, 
prosimy o kontakt z:


