Portál DVPP.info je inzertní portál pro kurzy dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. Nabízí možnost, jak online
prezentovat kurzy a aktivity DVPP. Jedná se o jediný ucelený
portál v ČR, který shromažďuje nabídku DVPP od státních,
neziskových i komerčních organizací. Naším cílem je:
 Aby si učitelé a ředitelé v ČR mohli jednoduše vybírat
v kvalitní celorepublikové nabídce DVPP.
 Aby menší i větší vzdělávací instituce měly možnost nabízet
kurzy široké pedagogické veřejnosti v celé ČR.
Co vám jako vzdělavatelům inzerce kurzů na portálu DVPP.info přinese?





Možnost propagovat vaše kurzy DVPP na inzertním portálu s návštěvností v řádu několika stovek
uživatelů denně (dvpp.info) či několika tisíců denně (eduin.cz)
Zacílení na širokou pedagogickou veřejnost (učitelé a ředitelé ze škol všech stupňů po celé ČR)
Dosah na stovky ředitelů ZŠ, gymnázií a SŠ v ČR skrze unikátní propojení se systémem Magistr
magazínu Řízení školy
Využití různých inzertních balíčků a forem propagace zahrnujících newslettery, bannery, prémiová
inzertní místa, Google AdWords, kanály EDUinu a další

Co o nás řekli naši klienti?
"Spoluprací s portálem dvpp.info se nám otevřely další možnosti - díky inzerci na portále nám měsíčně přibývají desítky
nových zájemců o semináře, historické dílny a o naše vzdělávací materiály, které vytváříme v rámci Oddělení vzdělávání
Ústavu pro studium totalitních režimů. Prostřednictvím portálu dvpp.info tak máme kontakt s cílovou skupinou našich
akcí, tedy s aktivními učiteli, kteří mají chuť vzdělávat se a učit dějiny jinak."
Mgr. Anna Macourková, Ústav pro studium totalitních režimů
„Za první půlrok k nám přišlo z portálu dvpp.info cca 450 unikátních návštěvníků (pro srovnání: z webu Středočeského
kraje to bylo 430). Vedle toho jsme přes portál dostali 3 individuální poptávky na uspořádání uzavřeného semináře.“
PhDr. Eva Koberová, náměstkyně ředitele – hlavní metodička pro vzdělávání, Vzdělávací institut Středočeského kraje

Tarify
Každý, kdo nabízí produkty k DVPP, je vítán. Nicméně inzerce na portále je z důvodu jeho dlouhodobé
udržitelnosti zpoplatněna. Vzdělavatelé si mohou vybrat ze tří tarifů - Basic, Standard, Exkluziv, jež jim nabízí
různé služby, které představuje přehledová tabulka s ceníkem na další stránce.

Služby portálu DVPP.info objednávejte na richard.lukas@eduin.cz či volejte na 728 311 054

Portál provozuje EDUin, o.p.s.
Sídlo: Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4 – Podolí
IČO: 247 06 370
Bankovní spojení: Fio Banka, 2100235180/2010

Ceník služeb portálu DVPP.info
Minimální objednávka je na 12 měsíců.

Nestátní neziskové organizace (NNO) mají nárok na 15%
slevu z ceny za inzerci na portálu. Jedná se o z.s., o.s.,
o.p.s. a ústavy. Ceny jsou uvedeny bez DPH

Basic
(63,- Kč/ měs.)

Standard
(250,- Kč/měs.)

Exkluziv
(396,- Kč/ měs.)

5

30

Bez limitu

Uveřejňování akcí v „Katalogu akcí“

ano

ano

ano

Uveřejnění vzdělavatele v „Adresáři vzdělavatelů“

ano

ano

ano

Vložení informace o akcích do e-mailového newsletteru
filtrovaného dle témat školení

ano

ano

ano

Startovací servis - pomoc při propagaci vzdělavatele a
školení (editace prezentace prvních 2 kurzů)

-

ano

ano

Zasílání poptávek na školení vložených uživateli

-

ano

ano

Zasílání statistiky návštěvnosti webu (klíčová slova,
nejsledovanější témata a školení)

-

ano

ano

Prezentace profilu vzdělavatele na mainpage portálu
dvpp po celý rok

-

ano

ano

Sleva 30% na bannerovou inzerci na webu

-

ano

ano

Prezentace 1 vybrané akce vzdělavatele na mainpage
portálu dvpp a eduin.cz

-

-

ano

Zveřejnění 1 informačního článku za půl roku na webu
eduin.cz, který je objednatelem napsán a týká se jeho
činnosti

-

-

ano

Google AdWords kampaň (pay-per-click) cílená přímo
na profil vzdělavatele umístěný na portálu dvpp (v
hodnotě 1500 Kč) v průběhu jednoho roku *)

-

-

ano

Basic

Standard

Exkluziv

Počet vložených akcí za měsíc

*) Tato reklama se vztahuje pouze na profil vzdělavatele umístěný na portálu dvpp.info.
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