
Wybierz swój 

SALON MATURZYSTÓW 2021

16.IX (czwartek) 
LUBELSKI I PODKARPACKI 
SALON MATURZYSTÓW 

 
17.IX (piątek) 

MAZOWIECKI SALON MATURZYSTÓW 
 

20.IX (poniedziałek) 
ZACHODNIOPOMORSKI I LUBUSKI  

SALON MATURZYSTÓW 
 

21.IX (wtorek) 
ŚLĄSKI SALON MATURZYSTÓW 

 
22.IX (środa) 

MAŁOPOLSKI SALON MATURZYSTÓW 

 
23.IX (czwartek) 

PODLASKI I WARMIŃSKO-MAZURSKI  
SALON MATURZYSTÓW 

 
24.IX (piątek) 

POMORSKI I KUJAWSKO-POMORSKI  
SALON MATURZYSTÓW 

 
27.IX (poniedziałek) 

ŁÓDZKI I ŚWIĘTOKRZYSKI  
SALON MATURZYSTÓW 

 
28.IX (wtorek) 

DOLNOŚLĄSKI I OPOLSKI  
SALON MATURZYSTÓW 

 
29.IX (środa) 

WIELKOPOLSKI SALON MATURZYSTÓW

TERMINY:



www.salonmaturzystow.pl
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Oferta dla Uczelni

16-29
września

SALON 
MATURZYSTÓW 
 Perspektywy 2021

online



16-29
września


Szanowni Państwo,   
Salon Maturzystów Perspektywy 2021 odbędzie się we wrześniu w formule online. 

Zorganizowanych zostanie 10 wydarzeń regionalnych, dopasowanych terytorialnie do zasięgów 
działania okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE).  

Do koń ca wrze śnia ucznio wie mu szą zło żyć de kla ra cje ma tu ral ne i roz po cząć in ten syw ne przy go to -
wa nia do ma jo we go eg za mi nu ma tu ral ne go. Są świa do mi, że zdal na na uka spo wo do wa ła spo re lu ki 
w ich wie dzy, a jed no cze śnie zde ter mi no wa ni, że by do stać się na stu dia, co w prak ty ce ozna cza, że 
bę dą mu sie li speł nić wy ma ga nia re kru ta cyj ne uczel ni. 

Dzię ki współ pra cy z wła dza mi oświa to wy mi, dy rek to ra mi szkół i na uczy cie la mi, któ rzy co ro ku od -
wie dza li z mło dzie żą nasz Sa lon, ma tu rzy ści z każ de go wo je wódz twa bę dą mie li swój wła sny 
dzień z Sa lo nem Ma tu rzy stów 2021 on li ne, z gwa ran cją udzia łu w wy da rze niu w szko łach, w go -
dzi nach lek cji (10.00-15.00). W tym cza sie ma tu rzy ści otrzy ma ją in for ma cje na te mat eg za mi nu ma tu -
ral ne go, po roz ma wia my tak że o wy bo rze kie run ku stu diów i re kru ta cji. W tak cie Sa lo nu za pra sza my 
mło dzież do stre fy EXPO na in dy wi du al ne spo tka nia z uczel nia mi. 

Do trze my do ma tu rzy stów w każ dym wo je wódz twie. Uru cho mi my od ręb ną kam pa nię in for ma cyj -
ną na te mat pro gra mu Sa lo nu Ma tu rzy stów w re gio nie. Oprócz ka na łów oświa to wych wy ko rzy sta -
my ma ilin gi do szkół i na uczy cie li, ko mu ni ka cję z ucznia mi i ich ro dzi ca mi, kam pa nię w me diach 
spo łecz no ścio wych, ka na ły ko mu ni ka cyj ne ga zet i ser wi sów in ter ne to wych na szych part ne rów me -
dial nych. 

Każ dy z Sa lo nów bę dzie miał swo ją sce nę pro gra mo wą po świę co ną ma tu rze i stu diom oraz stre fę 
Expo, po zwa la ją cą na pre zen ta cję ofer ty uczel ni. Sce na głów na zo sta nie w rów nych pro por cjach od -
da na eks per tom ma tu ral nym i uczel niom. Bę dzie my łą czyć się na ży wo z przed sta wi cie la mi uczel ni 
na roz mo wy o naj cie kaw szych kie run kach, wa lo rach stu diów, ini cja ty wach stu denc kich i na uko wych 
oraz cie ka wost kach waż nych z punk tu wi dze nia kan dy da ta.  

W ubie głorocznym Salonie on li ne wzię ło udział bli sko 200 ty się cy ma tu rzy stów.   
Za pra sza my do udzia łu w Sa lo nie!

SALON 
MATURZYSTÓW 
 Perspektywy 2021

online



Pod czas Sa lo nu bę dzie bez płat nie dys try bu owa ny 
,,In for ma tor dla Ma tu rzy stów 2022”  

w for mie e -bo oka.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia: 
Perspektywy, Dział Marketingu tel. 22 628 58 62 

e-mail: reklama@perspektywy.pl



Łączymy maturę  

ze studiami



www.salonmaturzystow.pl

•wykłady ekspertów  
OKE o maturze  

 
•chat z maturzystami  
 
•streaming live 
 
 
 
 
 
 
•webinary  

o studiach 
 
•wirtualne  

stoiska uczelni 


