Predstavite se na najpomembnejšem portalu
slovenskih srednjih šol!
Spoštovani predstavniki srednjih šol in šolskih centrov!
Kot veste je v lanskem letu uradno zaživel nov portal SLOVENSKE SREDNJE ŠOLE,
namenjen predstavitvi in promociji vseh slovenskih srednjih šol v Sloveniji.
Portal je nastal na pobudo Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije in je v
manj kot enem letu k obisku privabil 36.700 bodočih dijakov in njihovih staršev, k
sodelovanju pa 61 srednjih šol in 9 šolskih centrov, ki skupaj predstavljajo več kot
241 izobraževalnih programov, na voljo v Sloveniji.
Ker se zavedamo, da je izbira izobraževalne poti, ki vodi v izbiro poklica za mlade
vedno težka, smo tako staršem in njihovim devetošolcem olajšali to izbiro na način,
da vse informacije pridobijo na enem mestu in v udobju svojega doma.

Prednosti portala:
-

-

portal je organiziran po regijah;
portal omogoča iskanje po
izobraževalnih programih ;
portal je posebej prilagojen za
mobilne iskalnike.

Doseg portala v manj kot enem letu:
-

Organski doseg na Googlu nas je popeljal na sam vrh Google iskalnika!
Povprečni ogled strani: nad 1 minuto!
Statistika obiskanosti v 10 mesecih od nastanka: 36.700 obiskovalcev!
Šolsko leto 2021/2022 je zaključevalo 19.191 učenk in učencev, kar pomeni, da
je portal dosegel praktično vse devetošolce in njihove starše – v letošnjem
letu nameravamo doseg portala samo še izboljšati!

Kako promoviramo portal:
-

direktno na vseh osnovnih šolah;
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-

preko družbenih omrežjih;
preko najbolj znanih obrazov na TikToku;
z oglaševanjem preko Google iskalnika;
preko sejma izobraževanja in poklicev Informativa;
preko različnih partnerjev, ki delujejo na področju izobraževanja.

Izkoristite priložnost tudi vi!

Vabimo vas, da svojo srednjo šolo in vse vaše programe predstavite (ali podaljšate
naročnino) in se predstavite prihajajoči generaciji dijakov 2022/2023.
Če želite ohraniti svojo objavo, jo prilagoditi novemu šolskemu letu ali bi se na
portalu želeli predstaviti prvič, smo za vas pripravili 3 različne pakete sodelovanja:

A.
PODALJŠANJE
NAROČNINE BREZ
POPRAVKOV
(obstoječi
naročniki)

B.
PODAŠLJANJE S
POPRAVKI
(obstoječi naročniki)

Rok potrditve podaljšanja:
28 1. 2022.

Rok potrditve podaljšanja s
popravki:
28. 1. 2022.

300,00 EUR + DDV

420,00 EUR + DDV

Vključuje:
- Ohranitev opisa
srednje šole in vseh
povezav, kontaktov,
programov ipd. BREZ
POPRAVKOV.

PODALJŠAJ

Vključuje:

-

C.
CELOLETNA
NAROČNINA ZA NOVE
NAROČNIKE

750,00 EUR + DDV
Vključuje:

Ohranitev opisa srednje
šole in vseh povezav,
kontaktov, programov
ipd. Z VNOSOM
POPRAVKOV. Za
korekture tekstov,
grafičnih vsebin in linkov,
poskrbi naročnik.
Izvajalec pa za objavo na
spletni strani.

-

PODALJŠAJ

ODDAJA VSEBINE

slovenskesrednjesole.si

NOV VNOS podatkov o
srednji šoli (logotip, kontakt,
opis programov, naložitev
fotogalerije, video gradiva
(Youtube).

NAROČI SE

Paket
ne
omogoča
popravkov (obstoječ paket z
obstoječo predstavitvijo).

Oglejte si svoj že obstoječ profil
in nam sporočite korekture.
Št. in lokacijo korektur nam
sporočite (z natančnimi
navodili) preko e-naslova
info@slovenskesrednjesole.si
ali oddaJte preko spletnega
obrazca:
slovenskesrednjesole.si/oddajavsebine-b

Vsebino vaše predstavitve oddajte
preko spodnjega obrazca:

slovenskesrednjesole.si/oddajavsebine

Objava na portalu traja od potrditve sodelovanja do 1. septembra
2022.

Kontakt za več informacij:
E: info@slovenskesrednjesole.si
T: 01 300 32 11
Podatki za oddajo NAROČILNICE (v naročilnici obvezno ponovno
zapišite paket sodelovanja – A, B ali C):
Proevent d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 Ljubljana
ID za DDV: 68557027
MŠ: 5879264

slovenskesrednjesole.si

