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• nadanie tytułu Partnera UEK oraz prawa do korzystania z tego tytułu 
we własnych kampaniach promocyjnych – wycena indywidualna.

• umieszczenie logo Partnera na zaproszeniach, folderach, ulotkach i innych 
materiałach promocyjnych – wycena indywidualna.

• reklama wizerunkowa Partnera – na łamach Kuriera UEK
Czasopismo dystrybuowane jest na terenie całego kampusu UEK, wśród 
studentów i pracowników oraz instytucji rządowych i samorządowych w Polsce, 
sponsorów, patronów medialnych Uczelni Wyższych i szkół średnich. 
Nakład – 600 szt., objętość – 64-96 stron; kreda/błysk, 
wersja elektroniczna na głównej stronie Uczelni www.uek.krakow.pl 
okładka tył – 2 000,00 PLN 
strona środek – 1 500,00 PLN 
1/2 strony środek – 1 000,00 PLN 
1/4 strony środek – 500,00 PLN

• ekspozycja plakatów Partnera na Kampusie Uniwersytetu  – ponad 15 
000 odbiorców (tablice informacyjne 10 szt./tydzień) 
A4, B4 – 150,00 PLN 
A3, B3 – 200,00 PLN 
A2, B2 – 350,00 PLN 
A1, B1 – 450,00 PLN 
A0, B0 – 600,00 PLN

• reklama Partnera na pulpitach w salach komputerowych Uniwersytetu 
ilość komputerów 300 szt.
2 000,00 PLN/tydzień

• reklama Partnera na ekranach telewizji uczelnianej UEK
w czasie trwania umowy – 10 000 odbiorców dziennie (ekrany wielkości 50”, 
ilość ekranów 11 szt., rozmieszczone w rożnych punktach Kampusu UEK) 
50 odsłon dziennie – 3 000,00 PLN/tydzień

• promocja Partnera w mediach społecznościowych Uczelni na FB  
(plakat + informacja w wersji elektronicznej) – ponad 35 000 fanów 
1 post – 500,00 PLN

• promocja Partnera w mediach społecznościowych Uczelni na LinkedIn  
(plakat + informacja w wersji elektronicznej) – ponad 56 000 
obserwujących, 
 1 post – 500,00 PLN

• mailing z ofertą Partnera do pracowników UEK
około 1 600 adresów mailowych, 
1 000,00 PLN

• mailing z ofertą Partnera do studentów UEK
około 16 000 adresów mailowych, 
2 000,00 PLN

• aktywne działania na Kampusie Uniwersytetu  
stoisko mobilne, korytarze, plenery, przestrzenie otwarte itp.  
– wycena indywidualna

• własna ekspozycja reklamowa do 3m2 umieszczona na  
kampusie Uniwersytetu 
stojak reklamowy, roll-up – 3 000,00 PLN/tydzień

• powierzchnie zajęte na cele reklamowe w budynkach Uniwersytetu 
– 500,00 PLN/m2 (dzień)

• inne powierzchnie zajęte na kampusie Uniwersytetu na cele 
reklamowe – 300,00 PLN/m2 (dzień)

• wynajem sal dydaktycznych na szkolenia za 1h zegarową 
do 40 osób – 300,00 PLN 
41-100 osób – 500,00 PLN 
101-150 osób – 600,00 PLN 
od 150 osób – 700,00 PLN 
Sala Senacka (60 os.) – 800,00 PLN 
Stara Aula (100 os. + 50 os. antresola) – 600,00 PLN 
Sala nr 9 w Pawilonie Sportowym (260 os.) – 800,00 PLN
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• hala widowiskowo-sportowa – cele sportowe: 
cała hala (3 sektory) – 285,00 PLN (1,5 godziny) 
1 sektor – 114,00 PLN (1,5 godziny) 
piłka do gier zespołowych – 13,00 PLN (sztuka) 
rozłożenie trybuny małej – 55,00 PLN 
rozłożenie trybuny dużej – 115,00 PLN 
wykładzina zielona na 1 sektor – 635,00 PLN 
wykładzina reprezentacyjna na 1 sektor – 1 060,00 PLN

• hala widowiskowo-sportowa – cele inne niż sportowe/cały dzień: 
cała hala (3 sektory) – 11 400,00 PLN 
1 sektor – 2 850,00 PLN 
ławka – 12,00 PLN (sztuka) 
krzesło – 12,00 PLN (sztuka) 
podest sceniczny (moduł 200 cm x 100 cm, wys. 20-100 cm) – 165,00 PLN 
nagłośnienie do 3 mikrofonów – 285,00 PLN 
projektor + ekran duży – 530,00 PLN

• hol pawilonu sportowego
1 godzina – 410,00 PLN 
cały dzień – 4 070,00 PLN

• kort tenisowy (Forum UEK) – opłata za 1 godzinę zegarową: 
cena netto dla przedsiębiorcy – 55,00 PLN 
cena brutto dla klienta indywidualnego – 60,00 PLN

• siłownia – 1 godzina: 
cena netto dla przedsiębiorcy – 170,00 PLN 
cena brutto dla klienta indywidualnego – 180,00 PLN 
cena brutto za jednorazowe wejście dla klienta indywidualnego – 25,00 PLN

• salka fitness – 1 godzina: 
cena netto dla przedsiębiorcy – 55,00 PLN 
cena brutto dla klienta indywidualnego – 60,00 PLN

• korzystanie ze sprzętu fitness: 
cena netto dla przedsiębiorcy – 28,00 PLN 
cena brutto dla klienta indywidualnego – 30,00 PLN
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Wszystkie wyżej wymienione świadczenia podane są w cenach netto.

W ramach powyższej oferty dopuszczamy również
możliwość negocjacji i udzielenia rabatu przy dłuższej współpracy.

Szczegółowe zasady realizacji świadczeń w związku z udostępnianiem nośników
reklamowych Uniwersytetu oraz powierzchni w celach reklamowych określa umowa.

Cenę najmu powierzchni ustala się w zaokrągleniu w górę, 
do ceny pełnego metra kwadratowego.

Opłaty za wynajęcie miejsc postojowych przy najmie nieruchomości
lub ich części ustalane są indywidualnie.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa uznaniem i aprobatą.

Agnieszka Wierzba
tel. 012 293 59 80
wierzbaa@uek.krakow.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub propozycji,
prosimy o kontakt z:


