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Kim jesteśmy?

Per spek ty wy Press
to wy daw nic two edu ka cyj ne o bli sko 25-let niej tra dy cji. Wy da -
je my mie sięcz nik edu ka cyj ny „Per spek ty wy”, pro wa dzi my por -
tal dla uczniów, ma tu rzy stów i stu den tów Per spek ty wy.pl,
or ga ni zu je my tar gi edu ka cyj ne w ca łej Pol sce, gro ma dzą ce
rok rocz nie po nad 2/3 po pu la cji kan dy da tów do szkół śred nich
i na stu dia.

Fun da cja Edu ka cyj na „Per spek ty wy” 
to or ga ni za cja non pro fit, dzia ła ją ca od 16 lat na rzecz  do bra pu -
blicz ne go w dzie dzi nie edu ka cji, na uki i kul tu ry. Wspól nie z Cen -
tral ną i Okrę go wy mi Ko mi sja mi Eg za mi na cj ny mi Fun da cja
pro wa dzi ogól no pol skie kam pa nie edu ka cyj no -in for ma cyj ne po -
zwa la ją ce tak że na sta ły mo ni to ring ja ko ści pra cy szkół ma tu ral -
nych. Pod egi dą Fun da cji przy go to wy wa ne są co ro ku
pro fe sjo nal ne ran kin gi edu ka cyj ne, w tym Ran king Szkół Po nad -
gim na zjal nych, a od czerw ca te go ro ku tak że I edy cja no we go
ran kin gu.

STEM — czy li Scien ce, Tech no lo gy, En gi ne ering, Ma the ma tics (na uka,
tech no lo gia, in ży nie ria i ma te ma ty ka)
to te ob sza ry kształ ce nia, przez któ re wie dzie naj krót sza ścież ka edu ka cyj -
na do na uki, tech no lo gii i in no wa cji.
Ce lem Ran kin gu STEM Per spek ty wy 2015 jest bu dze nie w mło dych lu dziach pa -
sji do ta kich przed mio tów jak ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia i in for ma ty ka — a na -
stęp nie in spi ro wa nie ich do po dej mo wa nia stu diów na kie run kach in ży nier skich
i w na ukach ści słych. Ran king wska że li cea i tech ni ka, któ re naj le piej przy go to -
wu ją kan dy da tów na ta kie wła śnie stu dia. 

stro na ran kin go wa: www.ranking.perspektywy.pl/stem

O Rankingu STEM Perspektywy

Kon fe ren cja „Le an in STEM” 
oraz Ga la Ran kin gu STEM Per spek ty wy 2015
Uro czy ste ogło sze nie wy ni ków ran kin gu od bę dzie się 30 czerw ca br. w Cen trum Na uki
Ko per nik w War sza wie pod czas kon fe ren cji „Le an in STEM” po świę co nej pro mo wa niu 
ka rie ry w ob sza rze STEM. W kon fe ren cji — or ga ni zo wa nej wspól nie przez Mi ni ster stwo 
Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji, Am ba sa dę USA w War sza wie i Fundacja Edukacyjna Per spek -
ty wy — uczest ni czyć bę dą przed sta wi cie le uczel ni i prze my słu, dy rek to rzy li ce ów i tech ni -
ków, mło dzi na ukow cy i go ście za gra nicz ni. 

Stro na kon fe ren cji: www.le anin stem.pl/kon fe ren cja

Konferencja „Lean in STEM” 

STEM — czy li Scien ce, Tech no lo gy, En gi ne ering, Ma the ma tics



50.000 eg zem pla rzy elek tro nicz nej wer sji pi sma 
tra fi na imien ne ad re sy po nad 36.000 uczniów klas ma tu ral nych, a tak -
że do dy rek to rów 2460 li ce ów ogól no kształ cą cych, 2160 tech ni -
ków, 7420 gim na zjów oraz na in dy wi du al ne ad re sy na uczy cie li klas
ma tu ral nych i do więk szo ści do rad ców edu ka cyj no -za wo do wych
w Pol sce. Za pew ni to mak sy mal nie sze ro kie na gło śnie nie wy ni ków
Ran kin gu STEM 2015 oraz je go Part ne rów.

 In for ma cje o part ner stwie zo sta ną za miesz czo ne we wszyst kich
ma te ria łach pro mo cyj nych do ty czą cych Ran kin gu, prze sy ła nych
do me diów w ca łym kra ju.

 Wszyst kim part ne rom Ran kin gu STEM Per spek ty wy 2015 or ga ni -
za tor przy zna je pra wo po słu gi wa nia się (na wszyst kich po lach
eks plo ata cji) lo go ty pem Part ner Ran kin gu STEM Per spek ty -
wy 2015 na okres od 30 czerw ca 2015 do czerw ca 2016 ro ku.

Dys try bu cja czerw co we go nu me ru Mie sięcz ni ka Edu ka cyj ne go „Per spek ty wy”
w na kła dzie 35.000 eg zem pla rzy. Po za dys try bu cją w sie ci kio sków i sa lo nów pra so wych w ca łej Pol sce, czerw co wy nu mer zo sta nie
wrę czo ny wszyst kim go ściom fi na łu Ran kin gu STEM Per spek ty wy 2015, a tak że prze sła ny nie od płat nie do 500 naj lep szych li ce ów i 400
tech ni ków w ca łym kra ju oraz prze ka za ny do dzia łów HR firm za an ga żo wa nych w pro jekt Le an STEM. 

 Wy stą pie nie (2 mi nu ty) pod czas Ga li Ran kin gu
 Udział we wrę cza niu dy plo mów lau re atom 
 Udział w kon fe ren cji pra so wej po prze dza ją cej Ga lę
 Prze ka za nie uczest ni kom Ga li ma te ria łów pro mo cyj nych Fir my
 Punkt in for ma cyj ny w foy er Ga li
 Lo go Part ne ra w czerw co wym wy da niu Mie sięcz ni ka 

edu ka cyj ne go „Per spek tyw”

 1-ko lum no wa pre zen ta cja Part ne ra (re kla ma/ar ty kuł/wy wiad) 
w mie sięcz ni ku „Per spek ty wy”

 Bil l bo ard na stro nie głów nej Per spek ty wy.pl na 1 m -c 
(od 30 czerw ca 2015 r.)

 Ma iling do imien nej ogól no pol skiej ba zy stu den tów 
(208 898 re kor dów)

Cena pakietu partnerskiego: 20 000 zł netto

Partner Rankingu otrzymuje następujące korzyści promocyjne:

OFERTA PARTNERSTWA 

Uwaga: oferta jest ważna do 15 czerwca 2015 r. 

Fundacja Edukacyjna

Partnerzy technologiczni

Organizatorzy Partner Główny Rankingu 
STEM Perspektywy

Partner instytucjonalni

Patroni medialni



Chętnie spotkamy się z Państwem w celu omówienia współpracy przy tym projekcie. Informacji udziela: 
Joanna Lisiecka , tel. 696 483 349, e-mail: j.lisiecka@perspektywy.pl

Rankingi w internecie 

Kontakt

Por tal Per spek ty wy.pl od wie dzi ło w ma ju
2014 ro ku 393.510 uni kal nych użyt kow ni -
ków, z cze go 68.472 zło ży ło wi zy tę na na -
szych stro nach w dniu ogło sze nia wy ni ków
Ran kin gu Szkół Wyż szych 2014. Sko ko wy
wzrost za in te re so wa nia wy ni ka mi współ za -
wod nic twa uczel ni po ka zu ją wy ni ki wy ge -
ne ro wa ne z Go ogle Ana ly tics:
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Styczeń 2015
Od sło ny:
2.237.533
Uni kal ni użyt kow ni cy:
423.527
% no wych od wie dzin:
70,99% 
Źródło: Go ogle Analytics 2015

strona główna: 
www.per spek ty wy.pl

W CZERW CU 2014 r. ogło szo no wy ni ki Ju bi -
le uszo we go Ra por tu „Naj bar dziej opi nio twór -
cze me dia w Pol sce”. „Per spek ty wy” — obok
„For bes” — uzna ne zo sta ły przez In sty tut Mo ni -
to ro wa nia Me diów za naj bar dziej opi nio twór -
czy mie sięcz nik de ka dy 2004-2013.

We dług ba dań prze pro wa dza nych cy klicz nie
przez In sty tut Mo ni to ro wa nia Me diów mie -
sięcz nik edu ka cyj ny Per spek ty wy na le ży
do gru py TOP 10 naj bar dziej opi nio twór czych
pol skich me diów, bę dąc za ra zem naj bar dziej
opi nio twór czym mie sięcz ni kiem!

Przy kła do wo, w ma ju 2014 (mie siąc pu bli ka -
cji ran kin gu) Per spek ty wy by ły na 7. miej scu

w Pol sce, wy prze dza jąc m.in. Po li ty kę, New -
swe ek, TOK FM, te le wi zję TVN, Dzien nik Ga -
ze tę Praw ną. Na to miast w stycz niu 2015
„Per spek ty wy” za ję ły 9. miej sce wśród wszyst -
kich kra jo wych me diów, wy prze dza jąc m.in.
TVN, Po li ty kę, Wprost, Pro gram I PR oraz
Onet. pl. W gru pie mie sięcz ni ków Per spek ty -
wy by ły bez kon ku ren cyj ne, wy prze dza jąc dru -
gie go w ko lej no ści For be sa o kil ka dłu go ści. 

Do dać na le ży, że Per spek ty wy są je dy nym
pi smem z ob sza ru edu ka cji, na uki i tech no -
lo gii, na któ re po wo łu ją się in ni. Ran king opi -
nio twór czo ści pol skich me diów przy go to wu je
In sty tut Mo ni to ro wa nia Me diów, li der pol skie go
ryn ku ana liz pra so wych.

Najbardziej opiniotwórczy miesięcznik w Polsce
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Dys try bu cja czerw co we go nu me ru Mie sięcz ni ka Edu ka cyj ne go „Per spek ty wy”
w na kła dzie 35.000 eg zem pla rzy. Po za dys try bu cją w sie ci kio sków i sa lo nów pra so wych w ca łej Pol sce, czerw co wy nu mer zo sta nie
wrę czo ny wszyst kim go ściom fi na łu Ran kin gu STEM Per spek ty wy 2015, a tak że prze sła ny nie od płat nie do 500 naj lep szych li ce ów i 400
tech ni ków w ca łym kra ju oraz prze ka za ny do dzia łów HR firm za an ga żo wa nych za an ga żo wa nych za an ga żo wa nych pro jekt Le an STEM. 

 In for ma cje o part ner stwie zo sta ną za miesz czo ne we wszyst kich ma te ria łach pro mo cyj nych do ty czą cych Ran kin gu, prze sy ła nych
do me diów w ca łym kra ju.

 Part ne rowi Ran kin gu STEM Per spek ty wy 2015 or ga ni za tor przy zna je pra wo po słu gi wa nia się (na wszyst kich po lach eks plo ata cji)
lo go ty pem Part ner Ran kin gu STEM Per spek ty wy 2015 na okres od 30 czerw ca 2015 do czerw ca 2016 ro ku.

K O R Z Y Ś C I  D O D A T K O W E

 Wy stą pie nie (2 mi nu ty) pod czas 
Ga li Ran kin gu

 Udział we wrę cza niu dy plo mów 
lau re atom 

 Udział w kon fe ren cji pra so wej po prze -
dza ją cej Ga lę

 Prze ka za nie uczest ni kom Ga li 
ma te ria łów pro mo cyj nych Fir my

 Punkt in for ma cyj ny w foy er Ga li
 Lo go Part ne ra w czerw co wym 

wy da niu Mie sięcz ni ka edu ka cyj ne go
„Per spek tyw”

 Ma iling do imien nej ogól no pol skiej 
ba zy stu den tów (208 898 re kor dów)

 1-ko lum no wa pre zen ta cja Part ne ra 
(re kla ma/ar ty kuł/wy wiad) 
w mie sięcz ni ku „Per spek ty wy”

 Bil l bo ard na stro nie głów nej 
Per spek ty wy.pl na 1 m -c 
(od 30 czerw ca 2015 r.)

Cena pakietu: 20 000 zł netto

Oświadczam, że należność w kwocie:................................  zł + VAT, słownie:   ..........................................

.............................................................................................................................................................................

na podstawie złożonej oferty ureguluję przelewem na konto: Perspektywy Press  — Bank PEKAO

SA Oddział w Warszawie 68 1240 6218 1111 0000 4622 3881, w ciągu 7 dni od daty otrzymania

faktury. Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT, NIP                                                               

i upoważniam Perspektywy Press do wystawienia faktury VAT bez podpisu. 

ZLECENIE
Zlecam Wydawnictwu Perspektywy Press 

realizację pakietu

Więcej
informacji 

www.leaninstem.pl/konferencja

Chętnie spotkamy się z Państwem
w celu omówienia współpracy

przy projekcie 

Kontakt: 
Joanna Lisiecka
tel. 696 483 349

j.lisiecka@perspektywy.pl

Dane zlecającego: 
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