
Wyszukiwarka Szkół i UczelniWyszukiwarka Szkół i Uczelni

800
tysięcy

unikalnych
użytkowników

ponad

8
miliony

wyświetleń
strony

prawie

5
tysiące

placówek
edukacyjnych

prawie

Dane z 2018 roku
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#Statystyki
liczby, cyferki i wykresiki

- Oglądalność portalu

- Demografia użytkowników

- Statystyki portalu

29%

13-24

19%

25-34

25%

35-44

16%

45-54

11%

55+

165 000
użytkowników
miesięcznie

1 500 000
odsłon strony 
miesięcznie

5:18 minut
trwa średnio

wizyta użytkownika

dane z lutego 2019 roku

dane z maja 2018 roku

11 000
komentarzy

użytkowników

5 000
placówek

edukacyjnych

8 000
kierunków
studiów

681
miejscowości



#Konto Standard
rozbuduj profil szkoły i zwiększ jego widoczność po przez moduły
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zdjęcia wyświetlane na profilu szkoły oraz w wyszukiwarce

informacjach o drzwiach otwartych na profilu i w wyszukiwarce

opis szkoły na profilu

lista wszystkich profili szkoły

adres, telefon, e-mail, strona www

mapa google z zaznaczoną szkołą

wyznaczy jak dojechać do szkoły komunikacją miejską 

- Zdjęcie główne i panoramiczne

- Drzwi otwarte

- Opis

- Spis aktualnych profili
      
- Kontakt
      
- Mapka z dojazdem
      
- System jakdojade.pl
      

profil szkoły będzie wyświetlany w pierwszej kolejności

na profilu szkoły nie będą wyświetlane reklamy

film wstawiony z portalu YouTube

galeria 10 zdjęć na profilu szkoły

możliwość opublikowania dostarczonych opinii przez absolwentów

możliwość opublikowania listy znanych i cenionych absolwentów

- Profil w wynikach sponsorowanych
      

- Brak reklam na profilu
      

- Film promocyjny

- Galeria zdjęć

- Opinie absolwentów

- Znani absolwenci

      

#Konto Premium

Cena:  
199 zł netto

abonament roczny:

Cena:  
599 zł netto

abonament roczny:

zawiera wszystkie moduły z konta Standard oraz dodatkowo

cena jednego modułu 99 zł netto rocznie
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#Reklamy Banerowe
wybierz reklamę banerową aby dotrzec do kandydatów

Możliwość ograniczenia reklamy do danego województwa +20% do ceny.

* Wielkość billbordów jest uzależniona od rozdzielczości ekranów. Wielkość billboardu może ulec 
zmianie w zależności od rozdzielczości. 

Prezentowane wartości są podane dla najpopularniejszej rozdzielczości 1366x768px

Wyświetlenia

10 tys.

125 zł

150 zł

200 zł

250 zł

50 tys.

480 zł

650 zł

750 zł

950 zł

100 tys.

650 zł

800 zł

1 000 zł

1 250 zł

Wielkość banerów

Rectangle

Mały Billboard

Duży Billboard

Mega Billboard

(380x250 px*)

(750x100 px*)

(1000x200 px*)

(2300x200 px*)

WaszaEdukacja.pl

Reklama banerowa to jedna z najczęściej wybieranych typów reklam. Bannery 

idealne spisują się do zaprezentowania placówki edukacyjnej czy też do 

pozyskania ruchu na własną stronę. Do dyspozycji dajemy cztery wielkości 

banerów w rozliczeniu za ilość wyświetleń. Jeżeli jednak masz inną wielkość 

banerów, bądź chciałbyś inaczej się rozliczać, to zapraszamy do kontaktu.  


