AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
AMOS
brána ke vzdělání
AMOS již 16 let oslovuje cílovou
skupinu maturantů a vysokoškoláků
Naše internetové portály denně
využívají desítky tisíc středoškoláků
a vysokoškoláků
Vydáváme tištěný časopis
KamPoMaturitě.CZ

Jak vám získáme studenty?
 Široké portfolio přesně oslovuje studenty v optimální věkové kategorii
 Diferencované komunikační kanály – tištěná reklama, bannerová inzerce,
články, direct mail, newslettery a další
 Dlouholeté zkušenosti s inzercí, zacílenou na studenty a maturanty

Kontakt
AMOS KamPoMaturite.cz, s.r.o.
info@kampomaturite.cz
tel. 233 382 685
Reklama
Mgr. Marek Sochor
reklama@kampomaturite.cz
tel. 777 664 266

Celkový počet návštěv všech projektů: 3,3 mil. | Zobrazené stránky: 9,2 mil. (2013)

Tištěný časopis KamPoMaturitě.CZ
Nejvýznamnější periodikum tohoto typu. Od roku 2006
pravidelně oslovuje maturitní ročníky 750 středních škol
a ISŠ v ČR. Lednové vydání podrobně představuje na 72
stranách více než 140 inzerentů za bezkonkurenční cenu.
3x ročně celkem 69 000 výtisků do maturitních tříd

www.KamPoMaturite.CZ
Od roku 2000 nejvýznamnější portál pro výběr dalšího
studia, přípravné kurzy, studijní materiály a aktuální
informace pro maturanty.
66 000 maturantů měsíčně

www.Seminarky.cz
Oblíbená databáze ověřených studentských prací
s profesionální autorizací a nejvyšší návštěvností.
103 000 studentů měsíčně

www.VysokeSkoly.com
Nejaktuálnější adresář vysokých škol s kompletním
přehledem téměř 9 000 studijních oborů a informacemi,
potřebnými pro rozhodnutí o výběru vysoké školy.
34 000 studentů měsíčně

www.Ctenarsky-Denik.cz
Kvalitní databáze čtenářských deníků a dalších souvisejících
prací se zaměřením na studenty středních škol.
38 000 studentů měsíčně

www.MissMaturita.cz
Soutěž pro studentky a studenty středních škol
s významnou účastí sponzorů. Od roku 2007,
každoročně v termínu od září do února.

www.VyssiOdborneSkoly.com
Nejvyhledávanější adresář vyšších odborných škol
s kompletním přehledem oborů a aktualizovanými
kontakty.

Aplikace Adresář škol
1. mobilní aplikace na českém trhu. Obsahuje adresář
všech škol v České republice (VŠ, VOŠ, SŠ, JŠ, ZŠ, autoškoly).
Ke stažení zdarma na Google Play i App Store.

Newsletter výchovným poradcům
Materiály pro studenty a aktuální informace k maturitě
a přijímacímu řízení VŠ zasíláme výchovným poradcům
všech gymnázií a vybraných středních škol každý měsíc.
Zaznamenáváme mnoho kladných ohlasů, k odběru se
průběžně přihlašují nové školy.

Spolupráce s médii
Noviny, TV a internetová média přebírají naše články,
analýzy a přehledy vysokých škol i maturity (MF Dnes,
iDNES, Právo, Novinky.cz, HN, ČT24, Nova apod.)

