3B Scientific Europe
Kozma u. 9-11.
1108 Budapeszt
Węgry
tel. 22 219 68 31
e-mail: sales-pl@3bscientific.com
www.3bscientific.pl

Firma 3B Scientific specjalizuje się w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości pomocy
dydaktycznych z dziedziny biologii, fizyki, chemii, geografii oraz edukacji medycznej. W
szerokiej ofercie firmy znajdują się między innymi realistyczne modele anatomiczne i
biologiczne, szkielety zwierzęce, mikroskopy i preparaty mikroskopowe, zestawy do
różnorodnych eksperymentów z chemii i fizyki, materiały dydaktyczne przydatne w edukacji
zdrowotnej oraz wiele innych ciekawych pozycji będących doskonałym urozmaiceniem zajęć
szkolnych.

Bałtowski Kompleks Turystyczny
Bałtów 8a
27-423 Bałtów
tel. 41 264 14 21, 41 264 14 20
rezerwacja.baltow@jurapark.pl
www.juraparkbaltow.pl

Bałtowski Kompleks Turystyczny tworzą: JuraPark - park dinozaurów, Zwierzyniec Bałtowski
- ponad 40ha teren zamieszkały przez dzikie zwierzęta zamieszkałe w warunkach zbliżonych
do naturalnego środowiska, Prehistoryczne Oceanarium, Park Rozrywki z Kinem Emocji
Cinema 5D i kolejką grawitacyjną "Rollercoaster", Ośrodek Jazdy Konnej "Kraina Koni",
Sabatówka - wioska czarownic, Galeria "Stary Młyn, Skansen Pszczeli oraz NOWOŚĆ "Polska
w Miniaturze" - to 50 zamków i pałaców polskich wykonanych w skali 1:25. Na terenie
obiektu znajdują się liczne punkty gastronomiczne, restauracja "Bałtowski Zapiecek" oraz
"Zajazd Przystocze" - całoroczna baza noclegowa w postaci komfortowych pokoi gościnnych.
Zimą Bałtów zaprasza na profesjonalnie przygotowane stoki Stacji Narciarskiej "Szwajcaria
Bałtowska" oraz do Wioski Świętego Mikołaja.

Placówka Kształcenia Ustawicznego
College Medyczny
ul. Wesoła 19/3
25 - 305 Kielce
tel. 41 33-08-800
kom. 535-60-60-14
www.college-med.pl
sekretariat@college-med.pl

Konsorcjum Naukowo-Edukacyjne College Medyczny to marka, która weszła na rynek
edukacyjny w 2011 r., skupiająca szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych.
Spełniamy oczekiwania klientów w szerokim zakresie usług edukacyjnych, gwarantujemy
wysoki poziom kształcenia, w nowoczesnej bazie dydaktycznej i przyjaznej atmosferze.
W skład Konsorcjum Naukowo - Edukacyjnego wchodzą placówki:
COLLEGE MEDYCZNY - organizujemy szkolenia na różnych poziomach, o różnej tematyce,
pozwalające na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, a oferta edukacyjna jest cały czas
poszerzana. Oprócz szkoleń i kursów oferujemy kształcenie na studiach podyplomowych
realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.
MINI COLLEGE - to naukowe przedszkola, w których prowadzone są zajęcia dla dzieci w
wieku przedszkolnym. Ten innowacyjny program nauczania uzyskał patronat honorowy
Ministra Edukacji Narodowej. Celem jest zwiększenie efektywności procesu nauczania i
wychowania dzieci, promocja nowych metod nauczania, stymulacja rozwoju i twórczości
dzieci.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
www.fdds.pl
biuro@fdds.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 1991 roku zajmuje się ochroną dzieci przed krzywdzeniem
i pomocą dzieciom, które doświadczyły krzywdzenia. Realizując naszą misję:
- Uczymy dorosłych, jak traktować dzieci, żeby ich nie krzywdzić
- Pokazujemy im, jak reagować, gdy podejrzewają, że dziecku dzieje się krzywda
- Uczymy dzieci, jak mogą uniknąć przemocy i wykorzystywania
- Oferujemy krzywdzonym dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną i prawną
- Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka
Jesteśmy także polskim liderem w zakresie profesjonalnej edukacji nt. problemu krzywdzenia
dzieci.
Odpowiadając na potrzeby psychologów, pedagogów, nauczycieli, prawników, policjantów,
pracowników opieki społecznej itp. w zakresie poszerzania kompetencji związanych z
problemem krzywdzenia dzieci, opracowaliśmy platformę edukacyjną www.edukacja.fdds.pl,
przygotowujemy m.in. konferencje, seminaria, szkolenia tradycyjne i e-learningowe,
wydawnictwa, scenariusze zajęć, filmy edukacyjne, czy raporty badawcze. Każdego roku w
naszych wydarzeniach bierze udział ok. 15 000 profesjonalistów z całego kraju.

Fundacja Orange
Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
fundacja@orange.com
www.fundacja.orange.pl
https://www.facebook.com/FundacjaOrange/

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji. Uczymy dzieci oraz młodzież, jak
mądrze i kreatywnie korzystać z nowych mediów, dostarczamy nowe technologie do miejsc
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Prowadzimy autorskie programy edukacyjne, takie jak
MegaMisja, #SuperKoderzy czy Pracownie Orange. Wspieramy w ten sposób szkoły i lokalne
społeczności w całej Polsce. Współtworzymy FabLab powered by Orange - kreatywną
przestrzeń w Warszawie. W nasze inicjatywy angażują się wolontariusze – pracownicy firmy
Orange. W Fundacji prowadzimy też badania i wydajemy publikacje.

Grupa MAC S.A.

Ul. Witosa 76, 25-561 Kielce
kontakt@mac.pl
www.mac.pl

Grupa MAC S.A. – www.mac.pl - to jedna z czołowych firm edukacyjnych w Polsce, ze 100%
polskim kapitałem. Wydawnictwo z siedzibą w Kielcach z małej rodzinnej firmy rozwinęło się
w dużą ogólnopolską firmę, która jest uznaną marką w edukacji. Do Grupy należą m.in. takie
marki, jak: wydawnictwo MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka. Od blisko 30 lat
wspiera nauczycieli i uczniów w codziennej edukacji, wydając podręczniki, ćwiczenia,
materiały edukacyjne, jak również materiały metodyczne.
Równolegle z rozwojem oferty podręczników drukowanych i elektronicznych, Grupa MAC
S.A. wdraża nowoczesne technologie do edukacji. Przykładem jest promowanie i wspieranie
idei programowania w polskich szkołach. Od 2017 roku wydawnictwo jest wyłącznym w
Polsce dystrybutorem wzbogaconej edukacyjnej wersji robota Photon, służącego do
programowania wśród najmłodszych.
W ofercie marki MAC Technologie wydawnictwo oferuje placówkom oświatowym
nowoczesny sprzęt multimedialny – między innymi najwyższej klasy tablice interaktywne i
monitory, projektory, drukarki.

MERIDIAN Marcin Gąsiorowski
ul. Staromiejska 6/10 D
40-013 Katowice
www.pomoceszkolne.edu.pl
info@pomoceszkolne.edu.pl
Tel: +48 (91) 812 85 81,
+48 (91) 812 85 82
Kom: +48 790 775 455

MERIDIAN to wydawnictwo kartograficzno-edukacyjne obecne na rynku od 23 lat oraz
uznana marka pomocy dydaktycznych o najwyższej jakości. Wydajemy ścienne mapy
geograficzne, historyczne i konturowe, a także tablice i plansze edukacyjne dla szkół. Od kilku
lat udostępniamy nasze zasoby także w wersji multimedialnej jako atlasy geograficzne i
historyczne z edytowalnymi mapami. Obsługujemy kompleksowo jednostki edukacyjne,
samorządy i przedsiębiorstwa. Nasze produkty cechuje niezwykła jakość i trwałość
wykonania, w związku z którą możemy udzielić naszym klientom 5 lat gwarancji na oprawę i
foliowanie map.

Nadaje Broadcasting

pl. Solny 15,
50-062 Wrocław
NIP 687-176-69-84

tel. +48 71 757 50 20
tel. +48 508 414 494

Nadaje Broadcasting dla edukacji

Od 2007 roku prowadzimy internetowe transmisje na żywo z konferencji i szkoleń w ramach
usługi Video-Streams http://nadaje.com/video-streams. Platforma http://nadaje.com
umożliwia organizację płatnych i otwartych webinarów, w ramach których możliwa jest
dwustronna komunikacja pomiędzy wykładowcami i uczestnikami za pomocą czatu.

Usługą oferowaną placówkom edukacyjnym jest system transmisji z logowaniem,
funkcjonujący w ramach witryny szkoły.

Nasze najnowsze wdrożenie umożliwiło przekaz na żywo z koncertów, konkursów i szkoleń
odbywających się w Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie:
https://live.bednarska.art.pl do 400 szkół muzycznych w całym kraju.

Nowa Era Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 146d
02-305 Warszawa
www.nowaera.pl
nowaera@nowaera.pl
tel.: 801 88 10 10 , 58 721 48 00

Nowa Era to największe w Polsce wydawnictwo edukacyjne z kompleksową i nowoczesną
ofertą obejmującą wszystkie etapy edukacyjne oraz wszystkie przedmioty, w tym także języki
obce oraz największy w Polsce wybór kartografii szkolnej. Ofertę Grupy Nowa Era
uzupełniają nowoczesne rozwiązania informatyczne, oprogramowanie wspomagające
zarządzanie oświatą (firma VULCAN) oraz produkty z obszaru specjalnych potrzeb
edukacyjnych, w tym popularna seria eduSensus (dotychczas firma Young Digital Planet).
Nowa Era to również wydawca najstarszego w Europie czasopisma literackiego dla
najmłodszych „Świerszczyk” oraz dwujęzycznego magazynu edukacyjnego dla dzieci i
młodzieży „National Geographic Odkrywca”.
Jesteśmy liderem nie tylko w skali swojej działalności, ale przede wszystkim w obszarze
najwyższej jakości rozwiązań edukacyjnych.
Nasze publikacje można znaleźć niemal w każdym szkolnym tornistrze. Towarzyszą one
uczniom od początku ich przygody z książką aż do najważniejszego egzaminu – matury.

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro sp. z o.o.

ul. Kościańska 4, 01-695 Warszawa
tel. (22) 560 81 00
fax. (22) 560 81 27
e-mail: pazdro@pazdro.com.p
www.pazdro.com.pl

Oferujemy podręczniki i pomoce dydaktyczne do gimnazjów, liceów i techników, zgodne z
obowiązującą podstawą programową.

MATEMATYKA






kompendia maturalne
zadania z rozwiązaniami
zadania powtórkowe przed maturą
zbiór – podstawianie zmiennej pomocniczej
próbne arkusze maturalne

CHEMIA





zbiory zadań
repetytorium
vademecum maturalne
próbne arkusze maturalne

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej: www.pazdro.com.pl

Revas sp. z o.o.
ul. Litewska 10/9
35-302 Rzeszów
www.revas.pl
kontakt@revas.pl

Zespół Revas zajmuje się tworzeniem i dostarczaniem Branżowych Symulacji Biznesowych
dla szkół średnich w Polsce i na świecie.
Nasze symulacje to narzędzia dydaktyczne dla nauczycieli przedsiębiorczości, ekonomii w
praktyce, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w branży, dzięki którym
uczniowie mają możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych w wirtualnym
świecie. Uczniowie mają możliwość nauki biznesu w swojej branży – np. uczeń technikum
mechanicznego zarządza wirtualnym „Warsztatem samochodowym”, natomiast uczeń
liceum o profilu informatycznym „Serwisem IT”. Dzięki naszym narzędziom chcemy zmieniać
edukację przedsiębiorczości w szkołach średnich.
Produkty spółki:

Tropem Przygody sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
Strona internetowa: TropemPrzygody.pl
E-mail: biuro@tropemprzygody.pl

Zespół Tropem Przygody to specjaliści od turystyki aktywnej. Z nami nuda nie ma szans !
Potwierdzą to uczestnicy Gier Miejskich, Rozgrywek Paintballowych, wszyscy, którzy brali
udział w Turniejach Strzeleckich, Łuczniczych, Wspinaczkowych. Specjalizujemy się w
turystyce szkolnej – ale z całą pewnością potrafimy rozkręcić każde wydarzenie!
Zresztą co tu dużo mówić – wystarczy zajrzeć na nasz profil facebookowy, by zobaczyć jak
wiele atrakcji jest dosłownie w zasięgu ręki ;)

UBOT 3D Sp. z o.o.
Sarmacka 12B
30-711 Kraków
www.ubot3d.pl
tel. 604 202 355, 505 043 375

UBOT 3D to polska firma, specjalizująca się w opracowywaniu zaawansowanych,
przemysłowych technologii druku 3D. Firma została założona w 2015 roku przez ludzi z
kilkuletnim doświadczeniem w branży druku 3D. Zostaliśmy wyróżnieni przez największy
polski portal branżowy jako jedna z najlepszych nowych Polskich Firm 2016 oraz zdobyliśmy
nagrodę Najlepszy Wynalazek Edison MŚP 2016. Specjalizujemy się również w produkcji
drukarek przemysłowych na indywidualne zamówienie klienta. Planujemy rozszerzyć swoją
działalność na rynki międzynarodowe i tam propagować nasze polskie, sprawdzone
rozwiązania.

U-TEC Europe Sp. z o. o.

ul. Kłobucka 23A
02-699 Warszawa
NIP: 527 252 2494
Mail: biuro@u-tc.co.jp
Tel.: +48 603 244 757
http://green-farm.pl/

Green Farm - szklarnia hydroponiczna - Szkolny Ogród Eksperymentalny
Umożliwia naukę poprzez działanie:
- łatwe prowadzenie eksperymentów biologicznych podczas całego roku szkolnego;
- wykonywanie doświadczeń zgodnie z pełnym schematem metody badawczej;
- pełną kontrolę nad warunkami eksperymentu, minimalizując ryzyko nieprzewidywalnych
efektów;
- oszczędność czasu nauczyciela poprzez automatyzację działania;
- prowadzenie eksperymentów nawet w klasach o dużej liczebności uczniów;
- stosowanie badawczych metod nauczania biologii również w szkołach nie posiadających
wydzielonej pracowni przyrodniczej.

Wydawnictwo JEDNOŚĆ
ul. Jana Pawła II nr 4, 25-013 Kielce
Redakcja: 41 349 50 00, Dział Sprzedaży: 41 349 50 50
Fax: 41 349 50 60
E-mail: jednosc@jednosc.com.pl
www.jednosc.com.pl

Wydawnictwo Jedność to jedno z najstarszych i największych wydawnictw katolickich w
Polsce. Bogata i zróżnicowana oferta wydawnicza obejmuje książki z zakresu m.in.:
- teologii i duchowości
- encyklopedie, leksykony, albumy, modlitewniki
- podręczniki do nauki religii i pomoce katechetyczne
- pomoce edukacyjne dla przedszkoli i szkół
- poradniki psychologiczne oraz pedagogiczne dla rodziców i wychowawców
- książki kulinarne i poradniki o zdrowiu
- Jedność dla dzieci: bajki, baśnie, opowieści, zabawy i eksperymenty, naklejki, kolorowanki.
Przy wydawnictwie istnieje nowoczesna drukarnia dziełowa specjalizująca się w druku
wysokonakładowym www.dap.pl

Wydawnictwo Kartograficzne Mapy Ścienne Beata Piętka

Aleja Szucha 8
00-582 Warszawa
tel.: 32 730-22-88
www: www.mapy.com.pl
e-mail: mapy@mapy.com.pl

Firma, Wydawnictwo Piętka, to ponad dwadzieścia lat doświadczenia na rynku.
Oferujemy szeroką gamę usług i produktów, które są tworzone we współpracy z naszymi
klientami. Od lat współpracujemy z wieloma firmami, jak i klientami indywidualnymi, którzy
docenili jakość naszych wydawnictw kartograficznych oraz wspaniałych propozycji dla
najmłodszych.
To co nas cechuje to najwyższa jakość produktów, rzetelność, profesjonalizm, a także
nowoczesne i elastyczne podejście do potrzeb oraz wymagań klientów. Wierzymy w to, że
nasza bogata oraz zróżnicowana oferta spełni Państwa potrzeby i oczekiwania.

VULCAN sp. z o.o.

ul. Wołowska 6
51-116 Wrocław

Centrum Obsługi Klienta VULCAN: 71 757 29 29
Strona internetowa: www.vulcan.edu.pl
Adres e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl

Vulcan sp. z o.o.
Razem dla lepszej oświaty
Firma Vulcan od ponad 29 lat kreuje standardy zarządzania oświatą. Jej idee – takie jak
arkusz organizacyjny, elektroniczny nabór, czy e-dziennik – to dzisiaj rozwiązania
powszechnie stosowane w szkołach.
Rozwiązania firmy Vulcan ułatwiają codzienną pracę i podejmowanie decyzji na każdym
szczeblu zarządzania w szkołach i samorządach w całej Polsce.
Jako lider w swojej branży, firma Vulcan stawia sobie za cel nie tylko wyznaczanie kierunków
rozwoju usług oraz produktów dla oświaty i samorządów. Chce także nieustannie
podwyższać poziom zadowolenia swoich Klientów, dostarczając im nowoczesne produkty i
usługi najwyższej jakości.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55
Biuro Zakładu
25-328 Kielce, ul. Śląska 9
tel. 41 366 47 91, fax 41 366 39 26
e-mail: zdz@zdz.kielce.pl
www.zdz.kielce.pl

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją edukacyjną w regionie
działającą nieprzerwanie od 70 lat, która przeszkoliła już ponad 1.117.000 osób.
Stowarzyszenie posiada rozbudowaną sieć placówek dydaktycznych na terenie 20 miast w
województwach: świętokrzyskim, mazowieckim i małopolskim. ZDZ dysponuje najszerszą w
województwie ofertą edukacyjną, na którą składają się kursy oraz szkoły dla młodzieży i
dorosłych. Firma umożliwia także uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz
specjalistycznych uprawnień do wykonywania zawodu w kraju i za granicą.

