Sponzorský
program
AKTIVNÍ ŠKOLA 2018

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
v loňském roce jsme do sponzorského programu Aktivní škola poprvé zařadili kromě interaktivních tabulí ActivBoard také novinku - interaktivní obrazovky
ActivPanel, a čekali jsme, jaká bude odpověď na položenou otázku. Vzpomínáte? Zněla: „Jakou cestou se vydáte? Zvolíte tu známou a prošlapanou nebo
se vydáte novým směrem?“ A jak to dopadlo? Z 250 registrovaných škol, které měly na podporu nárok, zvolilo přechod na novou technologii více než
100. Následovaly tak celosvětový trend, a co nás těší nejvíce, potvrdily, že pokud si práci s interaktivní obrazovkou vyzkoušíte, není již cesty zpět.
V letošním již 7. ročníku sponzorského programu Aktivní škola bychom rádi na loňské zkušenosti navázali. Aktivní škola 2018 proto opět umožňuje
vybrat si mezi ověřenou klasikou a progresivní inovací. Díky neutuchající podpoře výrobce interaktivních tabulí ActivBoard a obrazovek ActivPanel,
společnosti Promethean, můžete získat vybraný produkt za velmi speciálních podmínek.
Váš zájem stačí vyjádřit registrací do programu. Ta je velmi jednoduchá a nevyžaduje žádnou složitou administrativu, má jen jedno omezení. Snažíme se
vyjít vstříc maximálnímu množství škol, a tak je v rámci sponzorského programu možno získat pouze 1 zařízení – interaktivní tabuli nebo dotykovou
obrazovku. Celkem je program Aktivní škola určen pro prvních 250 registrovaných škol.
JAK SE ZÚČASTNIT PROGRAMU AKTIVNÍ ŠKOLA 2018?
Vyplňte prosím registrační formulář dostupný na adrese www.activboard.cz/aktivniskola nejpozději do 30. 6. 2018. Registrace do programu
podpory není objednávkou. Po jejím provedení budete kontaktováni naším regionálním ActivPartnerem, který s Vámi projedná další postup. Podmínkou
účasti je následné zaslání alespoň jedné fotografie z výuky realizované na získaném zařízení, tj. interaktivní tabuli nebo dotykové obrazovce. Věříme, že
jediná fotografie za možnost účasti v programu stojí.
Děkujeme, že pomáháte přinášet do škol moderní výukové technologie, a pomáháte tak připravovat mladou generaci na výzvy, které je v životě čekají.
Těšíme se na případnou spolupráci.
za PROFIMEDIA s.r.o.
Ing. Pavel Borovička
marketingový manažer

Snadná registrace do programu Aktivní škola 2018 na
www.activboard.cz/aktivniskola

Interaktivní obrazovka
ActivPanel i65
Úhlopříčka 165 cm
Formát 16:10
10 dotyků
Odolný Anti-Glare povrch
Ozvučení 2 x 15 W
Přímé LED podsvícení
ActivConnect Android PC
Software ActivInspire a Classflow
+ perfektně ostrý obraz
+ bez nutnosti kalibrace
+ vysoký a stálý jas
+ nízké provozní náklady
+ funkce zrcadlení obsahu z tabletů, mobilů a PC
+ včetně ActivConnect Android PC
+ možnost práce bez běžného PC
+ moderní řešení
+ vhodný i pro mobilní využití

Běžná cena:
Výše podpory:
Doplatek školy:

105.000 Kč
36.000 Kč
69.000 Kč*

* Celková cena ActivPanel i65 je složena z ceny interaktivní obrazovky
(39.700 Kč), ActivConnect PC (14.500 Kč) a software (14.800 Kč).

TABULE nebo OBRAZOVKA?
Klasické řešení s interaktivní tabulí nemusíme dlouho představovat. Tvoří jej dva základní prvky, samotná tabule a projektor s ultra krátkou projekční
vzdáleností, který na tabuli svítí. Pro to, aby vše fungovalo správně, je potřeba obě zařízení „propojit” a provést tzv. kalibraci.
Oproti tomu je řešení založené na dotykové obrazovce typu „vše v jednom“ a navíc obsahuje i výkonný minipočítač s operačním systémem Android.
A proč to vše zmiňujeme? Abyste mohli obě řešení v rámci možností porovnat, jak co se týče funkčnosti, tak ceny.
Přesné specifikace obou produktů naleznete na stránce www.activboard.cz/aktivniskola.

ActivConnect PC přemění panel na obrovský tablet
s tisíci dostupnými výukovými aplikacemi, a otvírá tak
pro výuku celý Android svět.

Součástí obou řešení je jak známý software
ActivInspire, tak nové prostředí pro výuku
v prostředí cloudu CLASSFLOW.CZ

ZDARMA jsou dostupné ke stažení
tisíce výukových aplikací.

doplňkové informace
Součástí dodávky interaktivní tabule ActivBoard je software ActivInspire a ClassFlow. Cena nezahrnuje dataprojektor, ozvučení,
počítač a instalaci.
Dotykové obrazovky ActivPanel jsou dodávány se softwarem ActivInspire a ClassFlow a také výkonným Android PC ActivConnect.
Cena nezahrnuje počítač a instalaci.
Cena obou řešení obsahuje školení formou webináře. Další výukové materiály pro obě řešení jsou zdarma k dispozici na www.activucitel.cz
a www.classflow.cz.

Interaktivní tabule
ActivBoard 10 Touch 78/88
Úhlopříčka 200/220 cm
Formát 4:3/16:10
10 dotyků
Magnetický povrch
Možnost popisu fixem
Odolná plocha v hliníkovém rámu
Software ActivInspire a Classflow
Formát tabule si zvolíte při registraci.
+ velikost obrazu
+ nižší pořizovací cena
+ magnetický povrch
+ možnost popisu fixem
Orientační cena celého řešení zahrnující interaktivní tabuli dle
výběru (21.900 Kč), projektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností
HITACHI CP-AW2505 (28.100 Kč), ozvučení ActivSound Bar
(4.800 Kč) a PC (13.000 Kč) činí 67.800 Kč.

Běžná cena:
Výše podpory:
Doplatek školy:

29.900 Kč
8.000 Kč
21.900 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

CELKOVÁ VÝŠE
PODPORY 20 MIL. KČ
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