sponzorský program
aktivní škola 2015

PŘIPOJTE Se k více než

1000
škol

které se zúčastnily sponzorského programu
Aktivní škola v předchozích třech letech

Praha, 3. června 2015
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dotazy na dostupnost sponzorského programu Aktivní škola i v roce 2015, se kterými se na nás školy obracejí již od začátku dubna, svědčí o skutečnosti, že se tato možnost financování nákupu interaktivní tabule stala
velmi oblíbenou. Pokud k tomu přidáme také skutečnost, že v letošním roce nelze spoléhat na prostředky z evropských fondů, je sponzorský program Aktivní škola 2015 jedinečnou příležitostí, jak opět o něco zlepšit
kvalitu interaktivní výuky ve Vaší škole. A že se to díky předchozím ročníkům programu daří, není pochyb. Důkazem je i velké množství fotografií, které jsme od zúčastněných škol obdrželi. Nejvíce je přitom potěšitelný
fakt, že na tabule ActivBoard se nepromítá pouze obraz. Na snímcích je zřejmé, že se na nich učí, což nás velmi těší.
Jak se již ukázalo, každý z nabízených modelů má své zastánce. Někteří nedají dopustit na spolehlivé a přesné ovládání elektronickým perem, jiní preferují dotyk. Ať již patříte do jedné či druhé skupiny, máte opět po
roce možnost využít podpory výrobce – společnosti Promethean. Ta činí v letošním roce více než 2 mil. Kč a můžete díky ní získat interaktivní tabuli ActivBoard za zcela jedinečných podmínek.
Abychom byli schopni vyhovět maximálnímu množství zájemců, může každá škola získat v rámci tohoto programu pouze 1 interaktivní tabuli ActivBoard.
V případě zájmu neváhejte, program Aktivní škola 2015 je určen pro prvních 250 registrovaných škol.
JAK SE ZÚČASTNIT PROGRAMU AKTIVNÍ ŠKOLA 2015?
Vyplňte prosím registrační formulář dostupný na adrese www.activboard.cz/aktivniskola
nejpozději do 30. 6. 2015. Registrace do programu podpory není objednávkou. Po registraci budete
kontaktováni naším regionálním ActivPartnerem, který s Vámi projedná další postup.
Podmínkou účasti je následné zaslání alespoň jedné fotografie z výuky realizované na takto získané
interaktivní tabuli. Věříme, že jediná fotografie za možnost účastnit se programu stojí.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE:
Cena zahrnuje interaktivní tabuli, software ActivInspire Professional, dopravu na adresu školy a školení
pomocí webináře. Cena nezahrnuje dataprojektor, počítač a instalaci.
Bližší specifikace obou modelů naleznete na registrační stránce www.activboard.cz/aktivniskola.
Digitální učební materiály pro tento typ tabule pak na www.activucitel.cz.

Přijměte prosím tuto nabídku jako výraz poděkování české pedagogické veřejnosti za již desetileté úsilí věnované
implementaci moderních výukových technologií do výuky.
Těšíme se na Vaši účast.
S pozdravem

za PROFIMEDIA s.r.o.
Ing. Pavel Borovička
marketingový manažer

Model:
ActivBoard Touch 78
Běžná cena:
29.500 Kč
Výše podpory:
9.680 Kč
Doplatek školy:
19.820 Kč
Určení: Uživatelé preferující jednoduché tabletové ovládání
pomocí dotyku a gest.

Ovládání dotykem, úhlopříčka 200 cm, magnetický
povrch, software ActivInspire Professional.

Model:
ActivBoard 378PRO
Běžná cena:
36.600 Kč
Výše podpory:
10.980 Kč
Doplatek školy:
25.620 Kč
Určení: Uživatelé preferující plnou kontrolu nad ovládáním software
a vysokou přesnost.

Ovládání elektronickým perem, úhlopříčka 200 cm,
ozvučení, software ActivInspire Professional.
Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Profimedia s.r.o.
Litevská 1174/8
100 00 Praha 10
tel.: 222 312 451
www.activboard.cz/aktivniskola

registrace na www.activboard.cz/aktivniskola

