
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.)
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