
Międzynarodowy Portal Edukacyjny

OFERTA HANDLOWA
DLA UMIESZCZENIA 
INSTYTUCJI
EDUKACYJNYCH

Projekt „KudaPostupat” składa się z trzech międzynarodowych  stron –   kudapostupat.ua, 
kudapostupat.com,  topuniversitiesworld.com , skierowanych do różnych regionów i grup językowych. 
    Każdy portal jest zrobiony w taki sposób by pomóc studentom i abiturientom znaleźć wszystkie 
niezbędne informacje odnośnie ośrodków edukacyjnych, programów edukacyjnych i kursów językowych oraz 
otrzymać pełne wsparcie informacyjne.
    Wartość portalu internetowego KudaPostupat polega na tym, że to nie jest zwykła witryna-katalog, jest to 
wszechstronna platforma, która ma na celu:
1. Zapoznanie uczniów, studentów i abiturientów z ośrodkami edukacyjnymi Ukrainy i zagranicy;
2. Nawiązanie aktywnej komunikacji z instytucją edukacyjną bez pośredników, niezależnie od miejsca ich 
lokalizacji;
3. Nadanie wartościowej informacji o szczegółach nauki za granicą;
4. Przedstawia ranking najlepszych uczelni, uniwersytetów, licea w zależności od poziomu akredytacji, form 
własności i specjalizacji;      
5. Nadanie aktualnych informacji o rynku pracy ta perspektywach pracy w przyszłości;
6. Gromadzenie i publikacja przydatnych informacji na temat przygotowania do testów zewnętrznych, rekrutacje                             
2018 roku, kursy językowe i in.  
    Dążymy do tego, by stworzyć, wygodny w obsługiwaniu, przejrzysty i dostępny system komunikacji pomiędzy 
wśród młodych ludzi, którzy pragną otrzymać naukę o wysokiej jakości, odnaleźć potrzebne kursy i 
ośrodki edukacyjne na Ukrainie i zagranicy.
    W tym celu ciągłe aktualizujemy istniejącą bazę danych, która ma już ponad 5700 uczelni w 39 krajach 
świata. Pracujemy też nad dalszym rozwojem i ulepszaniem projektu, stale wypełniamy portal 
przydatnymi i właściwymi informacjami.
    Platforma internetowa KudaPostupat nie jest zwykłym katalogiem lub 
rankingiem instytucji edukacyjnych. KudaPostupat – to wszechstronny 
międzynarodowy portal, zawierający wszystkie niezbędne 
informacje dla podjęcia prawidłowej decyzji od której 
zależy Twoja przyszłość.

kudapostupat.ua
kudapostupat.com
topuniversitiesworld.com
Lublin, ul. Mełgiewska, nr 74, lok. 202



Jak działa portal Kudapostupat?
    Co robisz, gdy chcesz znaleźć stronę internetową w Internecie? 

Oczywiście korzystasz z wyszukiwarek – Google, Yahoo lub innych+.

Co robisz, gdy chcesz znaleźć nocleg podczas podróży – korzystasz na 

przykład z Booking.

    Kudapostupat.ua – jest taką samą wyszukiwarką, która specjalizuje się w wyszukiwaniu 

ofert instytucji edukacyjnych. Katalog monitoruje wszystkie uczelnie oraz wyszukuje 

wymagany uniwersytet według wybranego parametru.

    Strona posiada również filtr, który pomoże absolwentowi wybrać najlepszą ofertę z 

5746 uniwersytetów, Ukrainy i Europy.

    Dlaczego abiturienci i studenci wybierają właśnie naszą stronę internetową?

    Na portalu KudaPostupat funkcjonuje wygodny filtr dla wyszukiwań. 

Wszystkie chętne osoby mogą wyszukać potrzebne uczelnie, filtrując informacje jednocześnie 

po kilkoch kryteriach:

    Kraj nauki – 36 państw. Miasto, gdzie rozmieszcza się uczelnia – 510+. 

Specjalizacja – 28 kierunków. Sześć rodzajów instytucji edukacyjnych. Według własności – pub-

liczne i prywatne. Istnieje 10 kategorii poziomu kwalifikacji. Cztery rodzaje instytucji według 

poziomu akredytacji.

    Nasz portal jest zazwyczaj umieszczany w pierwszej piątce wyszukiwarki Google dla takich 

zapytań: Gdzie się udać, studiować w Polsce, studiować w Niemczech, studiować w Austrii, 

studiować za granicą, studiować w Bułgarii, 

studiować we Francji, studiować w Portugalii, studiować w Hiszpanii, studiować we Włoszech, 

studiować w Rumunii, studiować na Łotwie, studiować w Holandii, studiować w Czechach, stu-

diować w Belgii, studiować na Węgrzech, studiować w Chorwacji, studiować w Szwecji, studio-

wać na Litwie, studiować w Grecji,  studiować w Bułgarii .

    Top Google – słowa kluczowe i miejsce w wyniku wyszukiwarki

    Bezpłatne studia za granicą po ukończeniu ostatniej klasy(w oryginale “Безкоштовне 

навчання за кордоном після 11 класу”) – 1 miejsce w google

    Dokąd się udać po 11 klasie (“куди поступати після 11 класу”) – 1 oraz 2 miejsca

    Bezpłatne studia za granicą (безкоштовне навчання за кордоном) – 1,2,3 miejsca

    Darmowe studia za granicą 2021 (Навчання за кордоном безкоштовно 2020) – 1,2,3

    Studia w Polsce po 11 klasie zawody (Навчання в Польщі після 11 класу професії) – 1 miejsce

    Edukacja w Polsce po ukończeniu 11 klasy (Освіта в Польщі після 11 класу) – 1 miejsce

    Granty na studia za granicą 2020 (Гранти на навчання за кордоном 2020) – 3 miejsce

    Jak dostać się na studia do polskiego uniwersytetu (як поступити в польський університет)  

– 2 miejsce

    Jak rekrutować się do polskiego uniwersytetu (як вступити до польського університету) – 3 

miejsce

    Takie funkcjonalności pozwalają szybko, wygodnie i dokładnie znaleźć uczelnie zgodnie z 

wymaganiami poszukujących.

    Szanowni Przedstawiciele Uczelni!



1. Kudapostupat.com
Dla regionu Wspólnoty Niepodległych Państw
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2. Kudapostupat.ua
Skierowany wyłącznie do odbiorców na Ukrainie
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3. Topuniversitiesworld.com (Hindustaneducation.com)
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Teren Publiczność  

Licencjat - 10%

Aspirant - 15%

Rodzice - 17%

Uczniowie- 23%

Wnioskodawcy - 25%

Struktura wiekowa użytkowników witryny

60%

17-24 lat

23%

25-34 lat

11%

35-44 lat

6%

45-54 lat

                     1. Publikowanie informacji o placówce edukacyjnej i jej zaletach we wszystkich katalogach i oazbszarach odpowiadających 

działaniom trzech portali w tym samym czasie.

         2. Umieszczanie banerów reklamowych na stronie głównej lub w katalogu (na jednym lub na wszystkich portalach w razie potrzeby).

             • Tworzenie i/lub publikowanie artykułów promocyjnych i informacyjnych, w tym artykułów o edukacji ogólnej, z odnośnikami do 

strony internetowej  placówki edukacyjnej w naszej  witrynie internetowej.

             • Tworzenie i/lub publikowanie wiadomości dotyczących zalet placówki edukacyjnej i podmiotów niepowiązanych z odnośnikami 

do jej usług.

         3. Status VIP, pozwalający wyróżnić placówkę nawet na liście placówek edukacyjnych w katalogu.

             • Umieszczanie filmików na stronie internetowej o placówce edukacyjnej.

             • Umieszczanie logo.

             • Tworzenie wyjątkowej strony dla każdej placówki edukacyjnej.

         4. Przejrzystość statystyk odwiedzin strony internetowej na podstawie kont użytkowników systemu komputerowego Google 

Analytics. Analizowane są nie tylko kategorie wiekowe i kraj  pochodzenia odwiedzających daną stronę, ale również przeglądarki interne-

towe, urządzenia i czas wizyty, co pozwala zoptymalizować koszty reklamy i rozbudowywać strategię rozwoju kampanii reklamowej na 

podstawie obiektywnych danych.

         5. Możliwość korzystania z różnych narzędzi reklamowych w różnych wersjach językowych serwisu KudaPostupat.

         6. Nie ma potrzeby zatrudniania personelu do obsługi portalu, ponieważ nasi specjaliści publikują dostarczone informacje zgodnie z 

odpowiednimi wymaganiami.

         7. Bierzemy pod uwagę wszystkie Państwa życzenia dotyczące maksymalnego pozycjonowania placówki edukacyjnej na naszym 

portalu.



Banery reklamowe

Miejsca docelowe: główna i wszystkie
Wymiary: 570 px * 83 px, 460 px * 215 px, 
320 px * 83 px (komputery, tablety, telefony) 
Opcje wyświetlania: unikatowe, statyczne

Banner No. 1
Miejsca docelowe: główne i/lub wewnętrzne
strony portalu (strona przejściowa/wyjściowa)
Wymiary: 220 px * 300 px (PC)
Opcje wyświetlania: statyczne/dynamiczne 

Banner No. 2-5

Miejsca docelowe: główne i/lub wewnętrzne 
strony portalu (strona przejściowa/wyjściowa) 
Wymiary: 940 px * 150 px (PC)
Opcje wyświetlania: statyczne/dynamiczne

Banner No. 14-15
Miejsca docelowe: główne i/lub wewnętrzne
strony portalu (strona przejściowa/wyjściowa)
Wymiary: 940 px * 85 px (PC)
Opcje wyświetlania: statyczne/dynamiczne

Banner No. 20-21

Miejsca docelowe: główne i/lub wewnętrzne
strony portalu (strona przejściowa/wyjściowa)
Wymiary: 940 px * 85 px (PC)
Opcje wyświetlania: statyczne/dynamiczne

Banner No. 22-35

Wymagania dotyczące banerów
1. Adaptivity
2. jpg svg, html formats
3. Dopasuj obraz i tekst na banerze treści 
strony, na której prowadzi



Nasze sieci społecznościowe
instagram.com/study.portal/

instagram.com/kudapostupat/

OFERTA SPECJALNA

Koszt publikacji obejmuje umieszczenie
w 3 witrynach 
W przypadku umowy na 12 miesięcy
oferujemy zniżki!
Wystawiamy faktury z VAT lub rachunki
dla działu księgowości.



facebook.com/groups/1075363765963116

facebook.com/hindustaneducation

facebook.com/kudapostupatcom



Co oferujemy?

1. Wygodny i logiczny system wyszukiwania, 
pozwalający za pomocą kilku kliknięć odszukać 
interesującą Cię  informację.

2. Najbardziej kompletne katalogi uczelni, uniwersytetów, 
licea Ukrainy i Europy z możliwością otrzymania informacji w 
trzech językach.

3. Możliwość zdobycia nauki o wysokiej jakości zagranicą (Polska, 
Anglia, Austria, Niemcy, Czechy, Słowacja itd.) i na najlepszych 
uczelniach Ukrainy.

4. Możliwość samodzielnie otrzymywać aktualną informację o 
różnych ośrodkach edukacyjnych oraz ich dane kontaktowe.

5. Bezpośrednia komunikacja z przedstawicielami instytucji 
edukacyjnych.

6. Ciągłe aktualizowanie baz danych ośrodków edukacyjnych, ich 
rankingów, informacji o testach zewnętrznych, wiadomości oraz 
przydatnej informacji dla uczniów, abiturientów i studentów.

Jakie są korzyści z umieszczenia u nas reklamy?

     Będziesz widoczny 24 godziny na dobę przez cały czas trwania 
wybranej kampanii reklamowej. Pomyśl przez chwilę! Nie musisz już 
ryzykować wyborem miejsca na wystawy edukacyjne. Mianowicie 
możesz to wszystko zrobić online bez opuszczania uczelni.

     Główną zaletą naszego portalu jest to , że zrobimy dla Ciebie 

mailing listów do wszystkich ukraińskich szkół średnich. Dzięki temu 
tysiące studentów dowiedzą się o Twojej uczelni i podejmą decyzję 
dokładnie o wyborze twojej uczelni.



Umieszczanie informacji reklamowych na portalu

Usługa
Pakiet reklamowy

Standardowy Premium Pakiet
Kraj

VIP Jakikolwiek
jedna strona

3 witryny internetowe (telefon komórkowy, tablet, wersja komputerowa)

Krótka notka na temat uczel-
ni  (najważniejsze informacje 
na podstawie 
kwestionariusza) Szcze-
gółowe informacje 
na temat uczelni (tekst, kanał 
wideo)

Logo*

Galeria zdjęć

Aktywne linki w materiałach
(wewnętrzne linkowanie)

Programy szkoleniowe

Demonstracja szkoły w pier-
wszej 
piątce podczas wyszukiwania

Publikacja artykułów, wiado-
mości, ogłoszeń (bez pisania 
tłumaczenia) 
na stronie *, **

Publikacja artykułów, wiado-
mości, ogłoszeń (bez pisania 
tłumaczenia) na 
naszych sieciach społec-
znościowych*, **

Publikacja artykułów, wiado-
mości, ogłoszeń w każdym 
rozdziale witryny 
internetowej*, **

Banery (jakikolwiek 1 z 
banerów)

Prezentacja wideo 

6-13 2-5 14, 15 1 22-35

Pisanie artykułów i wiadomości z tłumaczeniem i ich publikacją* - należy zamawiać oddzielnie

*Wszystkie materiały: filmy i zdjęcia do umieszczenia na stronie wraz z informacjami 
tekstowymi są dostarczane przez uczelnie
** W przypadku dostarczania artykułów i wiadomości do publikacji na portalu co miesiąc (co najmniej 1 
szt.) masz gwarancję, że otrzymasz przedłużenie na kolejny miesiąc



Inne oferty (reklamy w sieciach społecznościowych)

Publikacji (artykułu) na dowolnej stronie internetowej

Artykuły reklamowego o uczelni na 3 stronach internetowych

Reklama na 1 stronie FB (za jeden post)(bez kosztów płatnej reklamy świadczonej przez FB)

Reklama w grupie FB (jeden post)

Reklama na Instagramie (jeden post)

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami! 
Chcąc uzyskać odpowiednią pomoc, należy kontaktować się z właściwą 
osobą i działem info.kudapostupat@gmail.com.



Polska, 20-234, Lublin, ul. Mełgiewska,
nr 74, lok. 202,
numer NIP 9462681559
numer REGON 380500656

info.kudapostupat@gmail.com

kudapostupat.ua
kudapostupat.com
topuniversitiesworld.com+38 050 930 87 23

Kontakty

Portal edukacyjny Kudapostupat  zaprasza Państwa do długotrwałej współpracy, która ma 

na celu ułatwienie wejścia na rynek ukraiński  i państw WNP cudzoziemskich uczelni i 

zwiększenie szans otrzymania dyplomu o znaczeniu międzynarodowym przez obywateli 

Ukrainy, państw WNP i sąsiednich państw.

Coraz bardziej popularne wśród mieszkańców państw WNP stają się studia wyższe, 

inżynieryjno -techniczne, a także staż za granicą. Nie wszyscy jednak już wiedząo 

istniejących możliwościach , o róznorodnych programach edukacyjnych i zaletach 

kształcenia się na różnych uczelniach i wszkołach wyższych.

Własnie dlatego został założony projekt  Kudapostupat , w ramach którego 

studenci mogą otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki wyjazdu za granicę, 

zamieszkania i opłaty za nauczanie, możliwości udziału  w programach wymiany 

doświadczeń.

Liczne publikacje i informacje pozwalają poinformować młodych ludzi na ile jest ważne 

zdobycie zawodu, na który jest zapotrzebowanie na całym świecie. 

Możliwość porównania stwarza zdrową konkurencję i każda uczelnia może 

zaprezentować swoją ofertę, odszukać właśnie tego studenta, który w przyszłości zostanie  

żywą wizytówką danej uczelni w swoim państwie.

Zapraszamy do nas już dziś, żeby jutro o Państwa uczelni 

dowiedzieli się wszyscy.

Instagram ma już ponad 10.000 użytkowników.

Ten, kto posiada informacje – zarządza przyszłością.

Zbuduj z nami swoją przyszłość, dołącz do 

nas w mediach społecznościowych.

+48 574 127 632

facebook.com/groups/1075363765963116
facebook.com/hindustaneducation
 

instagram.com/study.portal
instagram.com/kudapostupat

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami! 
Chcąc uzyskać odpowiednią pomoc, należy kontaktować się z właściwą 
osobą i działem info.kudapostupat@gmail.com.

Międzynarodowy Portal Edukacyjny

 

facebook.com/kudapostupatcom


