Cennik programów i publikacji firmy

z dziedziny poradnictwa zawodowego

obowiązujący od dnia 01.05.2017 r.

Nazwa programu

Licencja/opis

Cena brutto
1.199,25 zł (1 stanowisko)

Indywidualny Planer Kariery 2.0

Licencja bezterminowa na
1/10/15/30 stanowisk

1.599,00 zł (10 stanowisk)
1.968,00 zł (15 stanowisk)
2.460,00 zł (30 stanowisk)

NOWOŚĆ!
Książka „Praca i ja. Przygoda życia”
Wydanie I, 04.2017 r.
(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
e-SzOK 5.2
e–SzOK 5.2 aktualizacja
(ze starszej wersji do wersji 5.2)
Ryś w gąszczu zawodów
(program dla szk. podstawowych)

98,70 zł

Licencja bezterminowa
jedno/
wielostanowiskowa
Licencja bezterminowa
jedno/
wielostanowiskowa
Licencja bezterminowa
jedno/
wielostanowiskowa

861,00 zł (1 stanowisko)
1.599,00 zł (wielostan.)
500,00 zł (1 stanowisko)
1.000,00 zł (wielostan.)
553,50 zł (1 stanowisko)
984,00 zł (wielostan.)
99,00 zł
(każda branża)

Spacery po zawodach v 2.0
(branże 1 – 17 oraz branża 17 cz.2)

Licencja bezterminowa na
5 stanowisk

990,00 zł komplet
branż 1-17
(bez b.17 cz.2)

Zawody przyszłości cz.1
Zawody przyszłości cz.2
Zawody przyszłości cz.3
Poradnik skutecznego szukania pracy v 2.0
Poradnik skutecznego szukania pracy
(przedłużenie licencji v 2.0)

Licencja bezterminowa na
5 stanowisk
Licencja na 2 lata na
10 stanowisk
komputerowych
Licencja na 2 lata na
10 stanowisk
komputerowych

270,00 zł (każda część)

1.488,30 zł

332,10 zł

Piramida Kariery 2 v 1.1

Licencja bezterminowa na
10/15 stanowisk

369,00 zł (10 stanowisk)
490,77 zł (15 stanowisk)

Piramida Kariery 3 (cz. 1 – 6)

Licencja bezterminowa na
10 stanowisk

369,00 zł każda część

Poradnictwo zawodowe.
Scenariusze zajęć.
Poziom I cz.1 i 2
Poziom II cz.1 i 2
Poziom III cz.1 i 2

Licencja bezterminowa na
5 stanowisk

Poradnictwo zawodowe.
Scenariusze zajęć.
Poziom IV, części 1, 2 i 3

Licencja bezterminowa na
5 stanowisk

Sztuka motywacji. Przewodnik

2214,00 zł komplet cz.1-6

282,90 zł każda część
1697,40 zł komplet
Poziom I-III

Licencja bezterminowa
1 stan./10 stan.

455,10 zł (cz. 1)
282,90 zł (cz. 2)
369,00 zł (cz. 3)
123,00 zł (1 stanowisko)
269,00 zł (10 stanowisk)

Samoocena. Przewodnik multimedialny.

Licencja bezterminowa
1 stan./10 stan.

123,00 zł (1 stanowisko)
269,00 zł (10 stanowisk)

Przewodnik po kształceniu zawodowym
Przewodnik po przedsiębiorczości
Podziel się sobą – przewodnik po wolontariacie
Przewodnik „Nauka języków obcych oknem na
świat”

Licencja bezterminowa
1 stan./10 stan.

Cena dla jednego
przewodnika:
123,00 zł (1 stanowisko)
369,00 zł (10 stanowisk)

Multimedialny kwestionariusz preferencji
zawodowych

Licencja na
2 lata 5 stanowisk
Przedłużenie licencji na 2
lata na 5 stanowisk

299,00 zł
246,00 zł
269,00 zł
(2 lata 5 stan. każdy
pojedynczy test)

4304,00 zł
Testy z serii Testy Kariery v 2.0:

Licencja na
2 lata 5 stanowisk/
5 lat 10 stanowisk

(komplet 16 testów z
licencją na 2 lata na 5 st.)

661,00 zł
(5 lat 10 stan. każdy
pojedynczy test)

10.576,00 zł
(komplet 16 testów z
licencją na 5 lat na 10 st.)

Testy dla osób w wieku 15 lat i więcej:
 Test preferencji i predyspozycji zawodowych
 Test umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron
 Test Kompetencje – filary sukcesu
 Test Samoocena zainteresowań zawodowych
 Test Czy jestem przedsiębiorczy?
 Test Zarządzanie czasem
 Test Czy jestem kreatywny?
 Test Czy jestem asertywny?
 Test Czy jestem samodzielny?
 Test Czy jestem konsekwentny?
 Test Czy akceptuję siebie?
 Test W jaki sposób się uczę?
 Test stresu egzaminacyjnego
 Test W jaki sposób poznaję i organizuję świat?
Testy:
 Test wstępnych zainteresowań branżowych
 (dla uczniów w wieku 6-12 lat i 13-16 lat)
 Test Obraz szkoły (dla uczniów kl. 6 szk. podstawowej)
Testy Kariery – przedłużenie licencji na 1 test

Licencja na 2 lata
na 5 stanowisk

196,80 zł

Teczki informacji o zawodach. Zawody
przyszłości - cz. 1

Komplet teczek o 20
zawodach przyszłości

725,70 zł

Teczki informacji o zawodach. Zawody
przyszłości - cz. 2

Komplet teczek o 20
zawodach przyszłości

725,70 zł

Indywidualny Planer Kariery dla gimnazjalisty
2.0

Młodzieżowe Portfolio Kariery
(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

Segregator dla jednego
użytkownika

65,00 zł

Komplet 25 segregatorów z
CD

1 375,00 zł

Drukowane materiały
dla 1 użytkownika

43,05 zł

Wszystkie licencje obowiązują w ramach tylko jednej lokalizacji nabywcy (każda jednostka zakupuje osobne licencje).
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

