
Přijď a vyhraj 
studijní pobyt 

v zahraničí! Australské 
dny Veletrh studia, práce 

a cestování v Austrálii 

a na Novém Zélandu

www.AustralskeDny.czwww.HighSchoolDays.cz

High 
School 
Days 

Veletrh 
zahraničních
středních škol

20.–21. října Hotel Bobycentrum

Brno25.–26. října 
Výstaviště Letňany

Praha

Vyzkoušej rok na střední v zahraničí

Osobní účast 

tří desítek 

zahraničních 

škol

Na veletrhu Vám dále představíme:• Jazykové kurzy v zahraničí• Pracovní programy a odborné stáže v zahraničí• Univerzitní a odborné studium v zahraničí • Kurzy pro učitele Erasmus+ 

Přijďte na High School 

Days s celou svou třídou! 

Každý student od nás 

obdrží malý dárek.



Součást veletrhu:

alfaagency.cz AlfaAgency

Rádi bychom pozvali všechny potencionální zájemce na naše unikátní 
akce věnované studiu a práci v zahraničí. Již tradiční veletrhy Australské 
Dny a High School Days proběhnou letos pod sjednocenou „hlavičkou“ 
v druhé polovině října. V Praze bude veletrh součástí Profesia Days. 
Na veletrzích se osobně představí na tři desítky zahraničních škol 
z celého světa. Budete se moci potkat se zástupci vzdělávacích institucí 
například z USA, Kanady, Austrálie, Velké Británie, Irska, Nového 
Zélandu…
O své zkušenosti se s Vámi podělí vedle zahraničních škol i bývalí 
absolventi jednotlivých programů a také zkušení koordinátoři studijně 
pracovních programů z Alfa Agency.

Veletrh bude rozdělen 
na přednáškovou zónu  
a na výstavní zónu.

 Přednášková zóna:  
Zde budou probíhat v průběhu různé prezentace 
týkající se studia v zahraničí (střední školy, Austrálie, ale 
i pracovní programy), vízových povinností, zahraniční 
zástupci budou průběžně představovat své školy a pro-
gramy, bývalí absolventi studijních programů v zahraničí 
se podělí o své osobní zkušenosti ...

 Výstavní zóna: 
Výstavní zóna bude tvořena stánky jednotlivých zah-
raničních škol a zástupci Alfa Agency. Návštěvníci zde 
budou moci vyzpovídat osobně každého zahraničního 
reprezentanta a dozvědět se více o konkrétní škole 
a programu.

Detailní program 
naleznete na webech 
www.AustralskeDny.cz 
a www.HighSchoolDays.cz 
a na našem FB.

Proč 
navštívit 

High School 
Days? 

∞  Dozvíš se o možnostech studia na střední škole v zahraničí
∞  Zjistíš, jak vše zařídit, jak si vybrat vhodnou školu a destinaci
∞  Vyzpovídej bývalé absolventy střední školy v zahraničí
∞  Představí se ti osobně zástupci řady zahraničních škol
∞ Nabídnou ti stipendia a speciální ceny 

∞  Potkáš se s lidmi, kteří mají s cestami k protinožcům dlouholeté zkušenosti
∞  Budeš moci vyzpovídat bývalé „australské a zélandské“ studenty a cestovatele
∞  Představí se ti osobně zástupci řady australských škol
∞  A nabídnou ti zajímavé slevy a akční nabídky
∞  Mnoho zajímavých pracovních a cestovatelských tipů a doporučení
∞  Dozvíš se, jak zařídit Working Holiday víza a Study & Work víza

Proč navštívit 

Australské Dny

Program veletrhu20.–21. října Hotel Bobycentrum, Sportovní 2aPá 20. října 9:00–18:00So 21. října 10:00–15:00

Brno

25.–26. října 
Výstaviště PVA EXPO PRAHA Letňany

St 25. října 9:30–20:00

Čt 26. října 9:00–16:00

Praha

Vstup na veletrhy 
je zdarma, navíc 

návštěvníci mají šanci 
vyhrát studijní pobyt  

v zahraničí! 

Nehodí se Vám daný termín? 

Nemůžete na veletrh dorazit? Rádi pro 

Vás spolu s vybranou zahraniční školou 

uspořádáme informační setkání 

přímo na Vaší škole!

Neváhejte nás kontaktovat :-)

Registrujte se ZDARMA na vybraný veletrh na našem FB (FB událost) a budete zahrnuti do slosování o studijní pobyt v zahraničí.

511 110 662info@alfa-agency.cz


