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PREČO VEĽTRHY... 

 prezentácia krajiny/školy – 

budovanie povedomia o značke 

 možnosť priameho prvého 

kontaktu s potenciálnym 

uchádzačom 

 možnosť ovplyvniť rozhodnutie 

nevyprofilovaného záujemcu 

 stretnutie s potenciálnymi 

partnermi nielen z krajiny 

veľtrhu, ale aj spomedzi 

vystavovateľov 



AKO VOLIŤ VEĽTRHY? 

 jedna návšteva konkrétneho veľtrhu výsledky 

neprinesie 

 dôležité je etablovať sa na „trhu“ v zvolenej krajine, 

 stratégia VŠ by sa mala zacieliť na konkrétny okruh 

krajín a opakovane sa zúčastňovať (nie jednorazovo) 

 napr. podľa doterajších kontaktov, podľa „obsadenosti trhu“ 

konkurentmi, podľa očakávaných komplikácií pri 

vízach/povoleniach na pobyt (bezpečnostné riziká) a pod. 



AKO VOLIŤ VEĽTRHY? 

viacero možností ako nájsť veľtrh: 
 googliť „higher education fair“ 

 sledovať „Bulletin SAIA“ (resp. aj stránky internacionalizačných 
agentúr v EÚ – Nuffic, DAAD, OeAD...) 

 
ako sa prihlasovať? 

 vyhľadať na webe konkrétne veľtrhy a zaregistrovať sa priamo cez 
ich organizátorov 
 pozitívum: zvyčajne nižšie ceny ako u „sprostredkovateľskej“ agentúry 

 negatívum: niekedy nejasné pozadie vystavovateľa, organizácia 
veľtrhu a návštevnosť (či si VŠ naozaj zaplatí to, čo očakávala) 

 

 vyhľadať veľtrh u (známejšieho) „sprostredkovateľa“ 
 pozitívum: ponúkajú spravidla overené veľtrhy 

 negatívum: vyššia cena (niekedy aj o 500 €), bez výraznej pridanej 
hodnoty 



KTORÉ VEĽTRHY SA OSVEDČILI? 

 European Higher Education Fairs 

 projekt(y) veľtrhov financované EK 

 pre participujúcu organizáciu je stánok poskytnutý 

bezplatne 

 obmedzený počet vystavovateľov za krajinu EÚ, treba sa prihlásiť 

a obstáť v konkurencii 

 spravidla sa poskytuje pre vystavovateľov obed a 

občerstvenie bezplatne 

 ušetrí sa na diétach 



KTORÉ VEĽTRHY SA OSVEDČILI? 

 European Higher Education Fairs 

 aktuálne prebieha séria „EHEF Central Asia & Asia“  

 2-dňové veľtrhy (2014 – Vietnam, 2015 – Kazachstan, Čína, 2016 – 

India, Malajzia) + viacdňové „roadshows“ po mestách určitých 

krajín 

 www.ehef.asia  

 zároveň EK v súčasnosti vyberá realizátora nového kola 

EHEFov (pravdepodobne pre Latinskú Ameriku a iné 

krajiny) 

http://www.ehef.asia/


KTORÉ VEĽTRHY SA OSVEDČILI? 

 EDU Expos 

 organizátor FPPMedia – www.fppmedia.com 

 veľtrhy vo viacerých regiónoch sveta (Latinská Amerika, 

Európa, Stredný Východ,  Juhovýchodná Ázia) 

 SAIA prezentovala slovenské VŠ v Brazílii a Mexiku (overené) 

 každý účastník veľtrhu sa musí zaregistrovať a dostane 

menovku s čiarovým kódom 

 jednoduché zbieranie dát o odinformovaných účastníkoch a 

možnosť následnej komunikácie 

http://www.fppmedia.com/


KTORÉ VEĽTRHY SA OSVEDČILI? 

 China Education Expo 

 séria pravidelne organizovaných veľtrhov v Číne 

 2-krát ročne (Peking, Šanghaj – 2-dňové, Guangzhou, 

Chengdu – 1-dňové) 

 súčasťou veľtrhu je aj možnosť účasti na networkingovom 

workshope s predstaviteľmi čínskych vysokých škôl 

 www.chinaeducationexpo.com/english/ 

http://www.chinaeducationexpo.com/english/
http://www.chinaeducationexpo.com/english/
http://www.chinaeducationexpo.com/english/


INÉ MOŽNOSTI 
 overené účasťou SAIA: 

 Turecko – International Educational Fairs of Turkey 
(www.ieft.net)  

 Rusko – Vzdelávanie a kariéra (www.znanie.info) 

 Ukrajina – Education Abroad (www.edu-abroad.com.ua) 

 Azerbajdžan – Azerbajdzan Internation Education Exhibition 
(www.education.iteca.az) 

 Latinská Amerika (Argentína) – EUROPOSGRADOS 
(www.europosgrados.org) 

 

 

 

 

 sprostredkovatelia: 

 a2 International Education Fairs - www.a2fairs.com 

 University Fairs - www.universityfairs.com 

http://www.ieft.net/
http://www.znanie.info/
http://www.edu-abroad.com.ua/
http://www.edu-abroad.com.ua/
http://www.edu-abroad.com.ua/
http://www.education.iteca.az/
http://www.europosgrados.org/
http://www.a2fairs.com/
http://www.universityfairs.com/


S AKÝMI NÁKLADMI RÁTAŤ? 

 stánok (spravidla 6 m2): cca 2000 – 3000 € 

 cestovné náhrady (letenka + ubytovanie + diéty) 

 preprava materiálov (samotná preprava + colné 

poplatky) 

 vyberať  radšej odporúčaných prepravcov organizátorom 

(alebo zaplatiť nadváhu batožiny, ak toho nie je veľa) 

 tlmočník/lokálny pomocník so znalosťou jazyka 

 vybavenie stánku navyše sa zvyčajne tiež pripláca 

(napr. veľký displej, navyše stôl/stoličky/stojan, 

niekedy aj internet je spoplatnený) 

 

 



ZDIEĽANIE NAŠICH SKÚSENOSTÍ... 

 Materiály o programoch, nie o škole 

 Uvádzať všetky podstatné informácie pre každý 

program: 

 trvanie štúdia 

 zameranie štúdia 

 podmienky prijatia (či doterajšie výsledky štúdia a aké; či 

test z angličtiny – aký akceptovaný? či prijímacie skúšky – 

ak áno, ako, kedy, kde?) 

 kontaktná osoba na škole 

 mal by to byť niekto, kto je skôr administrátor a je ochotný 

odpovedať na podobné otázky, pomôcť zorientovať sa uchádzačovi 



ZDIEĽANIE NAŠICH SKÚSENOSTÍ... 

 V stánku musí byť aktívny a komunikatívny človek 

(nebáť sa odchytávať) 

 nie je až taká podstatná detailná znalosť obsahu všetkých 

programov (aj keď aj to je výhoda, no na to sú aj informácie 

v materiáloch), ale skôr poznať procesy, propagovať silné 

stránky školy (kvalita/aj ranking, možnosti uplatnenia sa),  

 Často treba zorientovať záujemcu 

 niektorí záujemcovia majú úplne jasno, čo chcú študovať, 

iní hľadajú rôzne možnosti (aj diametrálne odlišné) 



ZDIEĽANIE NAŠICH SKÚSENOSTÍ... 

 lokálny jazyk prelamuje bariéry (a úplné plus, ak máte 

v stánku bývalého študenta) 



 

 

 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ... 

NESPOJÍME SVOJE SILY? 


