
  Promocja polskich uczelni za granicą 

STUDY IN POLAND 2021/22 

 
 

 

 

ZLECENIE RYCZAŁTOWE 
 

   Potwierdzam udział Uczelni w programie Study in Poland w roku 2021/22 i zlecam  

Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” wykonanie na rzecz 

 
 ……………………………………………………………………………………….…………………………… 

(nazwa Uczelni) 
 

pakietu działań promocyjno-marketingowych w kraju i za granicą obejmującego: 
 

◼ Zamieszczenie oferty Uczelni na rok akademicki 2021/22 na portalu internetowym 

www.studyinpoland.pl, prowadzonym w języku angielskim (z uzupełniającymi serwisami w językach 

rosyjskim i ukraińskim). 
 

◼ Promocja uczelni w roku akad. 2021/22 w ramach kampanii informacyjnych i reklamowych w mediach 

społecznościowych na wybranych rynkach zagranicznych (Facebook, Vkontakte, Telegram). 
 

◼ Zamieszczenie prezentacji Uczelni w wydawnictwie Study in Poland – University Guide 2022/23 w 

jęz. angielskim w formie e-book do pobrania ze strony www.studyinpoland.pl oraz dystrybuowanego 

podczas targów edukacyjnych stacjonarnych i online w formacie e-book, a także w formie tradycyjnej do 

przekazania do polskich placówek dyplomatycznych. 
 

◼ Zamieszczenie prezentacji Uczelni w informatorze Study in Poland – Информация о польских  

ВУЗах 2022/23  w jęz. rosyjskim w formie e-book do pobrania i wykorzystania podczas imprez 

edukacyjnych stacjonarnych i online i tradycyjnej w formacie e-book, a także w formie tradycyjnej do 

przekazania do polskich placówek dyplomatycznych. 
  

◼ Zapewnienie Uczelni dostępu do wspólnego stoiska Study in Poland podczas międzynarodowych 

targów edukacyjnych (zgodnie z programem działania i aktualnymi zasadami bezpieczeństwa 

epidemicznego). 
 

◼ Przekazanie Uczelni e-booków informatorów Study in Poland – University Guide 2022/23 w języku 

angielskim i Study in Poland – Информация о польских ВУЗах 2022/23 w języku rosyjskim oraz po 

15 egzemplarzy wydrukowanych ww. wydawnictw.  
 

 ◼ Przekazanie Uczelni e-booka raportu Studenci zagraniczni w Polsce 2021 oraz 15 egzemplarzy edycji 

drukowanej. 
  

 ◼ Wydawanie i dostarczanie Newslettera Study in Poland. 
 

 Oświadczam, że należność w kwocie .............. zł (słownie: ................................ tysięcy złotych) + 23% VAT, na 

podstawie niniejszego zlecenia uregulujemy przelewem (konto: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” –  Bank Pekao 

SA,  Oddział w Warszawie, nr rachunku 83 1240 6218 1111 0000 4619 1601) w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

faktury. Upoważniam Fundację Edukacyjną „Perspektywy” do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu w 

ciągu 14 dni od daty zlecenia lub otrzymania zlecenia (w przypadku braku wypisanej na zleceniu daty). 

 

 

 

 

 

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

data         pieczęć i podpis Zlecającego 

 
 

Osobą upoważnioną z ramienia Uczelni w sprawach związanych z realizacją niniejszego Zlecenia jest:  

 
imię i nazwisko: ….……...…………………………………….. dział: ………………………………………….. 

 

tel. kontaktowy …………………………... e-mail: …………………………..………………………………….. 
 

Dodatkowe informacje: Julia Łysik, tel. (22) 821 90 27, e-mail: j.lysik@perspektywy.pl 

 

 

 

 

 

 
Pieczęć Uczelni 

 

 

http://www.studyinpoland.pl/
mailto:j.lysik@perspektywy.pl

