OFERTA WSPÓŁPRACY
Czym jest aplikacja „Nauka i Postęp”
Aplikacja „Nauka i Postęp” jest bezpłatnym narzędziem umożliwiającym bezpośredni kontakt z
Czytelnikami wortalu naukaipostep.pl za pomocą smartfonów i telefonów komórkowych.
Aplikacja umożliwia użytkownikom czerpanie wiedzy i informacji bezpośrednio z wortalu oraz
zwiększa częstotliwości i długotrwałość komunikacji na linii wortal – użytkownik.
Przekłada się to bezpośrednio na ilość informacji i ofert, jakie można przekazać użytkownikom.

Jak działa aplikacja „Nauka i Postęp”
Pierwszym elementem aplikacji, z jakim styka się użytkownik, jest
jej strona główna, za pomocą której potencjalny odbiorca może:
• wyświetlać bieżące aktualności z naukaipostep.pl;
• wyświetlać zawartość działu „Shot naukowy”, „Pimp
My Mind” – z podziałem na program aktualny i programy
archiwalne z naukaipostep.pl;
• wyświetlać zawartość działu „Akademickie B+R”
z podziałem na numer aktualny i numery archiwalne,
z możliwością pobrania z naukaipostep.pl.
Dodatkowo użytkownicy posiadający telefony obsługiwane
przez platformę Symbian lub Android mają do dyspozycji
tzw. widżet pulpitu, który umożliwia im śledzenie aktualności
z wortalu naukaipostep.pl bez konieczności każdorazowego
włączania aplikacji.
Użytkownicy otrzymują dostęp do powyższych funkcji, klikając
w odpowiednie przyciski wyświetlane na ekranie ich telefonów
komórkowych.

Kontakt: Michał Połetek 61 665 3980, 664 922 502, michal.poletek@put.poznan.pl

Kim są odbiorcy aplikacji
Dominującym targetem dla aplikacji „Nauka i Postęp” są ludzie młodzi (15-25 lat), dynamiczni,
o dużym zainteresowaniu światem, pragnący poszerzać horyzonty i pogłębiać wiedzę, studenci
wykazujący troskę o rozwój swojej kariery. Ponadto aplikacja dociera do pracowników naukowych
oraz pracowników szeroko pojętego sektora B+R.

Co aplikacja PZNiP oferuje w ramach
Partnerstwa*
• Zamieszczanie informacji o konferencjach;
• zamieszczanie informacji o szkoleniach;
• zamieszczanie informacji o seminariach;
• zamieszczanie innych informacji o charakterze naukowym lub popularno naukowym;
• zamieszczanie informacji o stażach i praktykach;
• zamieszczanie ofert o charakterze zawodowym dla studentów i pracowników sektora B+R;
• zamieszczanie informacji o własnych badaniach i osiągnięciach naukowych;
• zamieszczanie informacji o prowadzonej działalności naukowej.
* Informacje zamieszczane w aplikacji zostaną opublikowane także na wortalu naukaipostep.pl

Korzyści dla Partnera w aplikacji
„Nauka i Postęp”
• Większa penetrację rynku przez informacje zamieszczane w serwisie i aplikacji;
• zwiększenie ilości lojalnych i powracających użytkowników;
• zwiększenie reputacji partnera, jako nowoczesnego i podążającego za współczesnymi
trendami;
• lepsza promocja „eventów” i prowadzonych działań wśród młodych ludzi, naukowców oraz
pracowników sektora B+R;
• kojarzenie pracodawcy ze zdolnymi i aktywnymi studentami.

Kontakt: Michał Połetek 61 665 3980, 664 922 502, michal.poletek@put.poznan.pl

Czego oczekujemy?
Profesjonalnego oraz odpowiedzialnego podejścia do zasad Partnerstwa. Wierzymy, że współpraca
na linii przedsiębiorcy – naukowcy – studenci stanowi podstawę sukcesu i spoiwo dla
dynamicznego rozwoju. Projekt Partnerski Związek Nauki i Postępu stanowi katalizator współpracy
dla przedstawicieli różnych branż, dziedzin i grup społecznych. Natomiast oferowane przez nas
Partnerstwo w ramach narzędzia, jakim jest aplikacja „Nauka i Postęp”, służy realizacji naszego
głównego celu: promocji nauki, postępu i Państwa osiągnięć.

Kontakt
Szczegóły współpracy podlegają indywidualnym negocjacjom.
O kontakt prosimy pod nr 61 665 3980, 664 922 502 lub mailem michal.poletek@put.poznan.pl

Kontakt: Michał Połetek 61 665 3980, 664 922 502, michal.poletek@put.poznan.pl

