Cennik programów i publikacji z doradztwa zawodowego
obowiązujący od dnia 01.10.2019 r.

Programy komputerowe
Pierwiastki Kariery
NOWOŚĆ! w sprzedaży od 10.2019 r.

Indywidualny Planer Kariery 3.0

Licencja/opis
Licencja bezterminowa na:
1 stanowisko
10 stanowisk

369,00 zł
492,00 zł

Licencja bezterminowa na:
1 stanowisko
10 stanowisk
15 stanowisk
30 stanowisk

1.199,25 zł
1.599,00 zł
1.968,00 zł
2.460,00 zł

upgrade ze starszej wersji do v 3.0

e-SzOK

Ryś w gąszczu zawodów
(program dla szkół podstawowych)

Poradnictwo zawodowe.
Scenariusze zajęć dla kl. 7 szkoły podstawowej
Scenariusze zajęć dla kl. 8 szkoły podstawowej
(po 10 scenariuszy dla każdej klasy)

Test wstępnych zainteresowań branżowych
(dla osób w wieku 6-16 lat)
Ten test jest też dostępny w ramach programu
„Ryś w gąszczu zawodów”

Multimedialny kwestionariusz preferencji
zawodowych
(od 12 r.ż.)

Przewodnik po kształceniu zawodowym v 3.0
(program dla szkół podstawowych)

Cena brutto

Licencja bezterminowa:
na 1 stanowisko
wielostanowiskowa

500,00 zł

861,00 zł
1.599,00 zł

upgrade ze starszej wersji do aktualnej

500,00 zł

Licencja bezterminowa:
na 1 stanowisko
wielostanowiskowa

553,50 zł
984,00 zł

Forma drukowana + pliki pdf na CD:
kl. 7
kl. 8

282,90 zł
282,90 zł

komplet kl. 7 i 8

500,00 zł

Licencja terminowa na:
2 lata 5 stanowisk
5 lat 10 stanowisk

269,00 zł
661,00 zł

przedłużenie licencji na kolejne 2 lata na
5 stan.

Licencja terminowa na:
2 lata 5 stanowisk
5 lat 10 stanowisk
przedłużenie licencji na kolejne 2 lata na
5 stan.
Licencja bezterminowa na:
1 stanowisko
10 stanowisk

PROGRA Sp. z o.o.
tel. 58 340 95 43, 58 346 94 43, sprzedaz@progra.pl, www.progra.pl

196,80 zł

299,00 zł
661,00 zł
246,00 zł

123,00 zł
269,00 zł

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

Licencja bezterminowa
na 5 stanowisk:
jedna branża
komplet branż (1-17)
komplet branż (1-17, 17 cz.2)

99,00 zł
990,00 zł
1.050,00 zł

Zawody przyszłości cz.1
Zawody przyszłości cz.2
Zawody przyszłości cz.3

Licencja bezterminowa
na 5 stanowisk:
cz. 1
cz. 2
cz. 3
komplet cz.1-3

270,00 zł
270,00 zł
270,00 zł
810,00 zł

Poradnictwo zawodowe.
Scenariusze zajęć.
Poziom I

Licencja bezterminowa na 5
stanowisk:
cz.1
cz.2

282,90 zł
282,90 zł

Poziom II

cz.1
cz.2

282,90 zł
282,90 zł

Poziom III

cz.1
cz.2

282,90 zł
282,90 zł

(Poziomy I-III - dla szkół ponadpodstawowych)

Poradnictwo zawodowe.
Scenariusze zajęć.
Poziom IV
(Poziom IV - dla szkół ponadpodstawowych
i osób dorosłych)

Piramida Kariery 2 v 1.1

Piramida Kariery 3
cz.1 Poznaję i odkrywam samego siebie
cz.2 Planowanie kariery zawodowej
cz.3 Ścieżki edukacyjne
cz.4 Zawód… Jak to łatwo powiedzieć
cz.5 Przygotowanie do spotkania z pracodawcą
cz.6 Ja i pracodawca. Rozmowa kwalifikacyjna

Poradnik skutecznego szukania pracy v 2.0

komplet 6 części (Poziomy I-III)

Licencja bezterminowa na
5 stanowisk:
cz. 1
cz. 2
cz. 3
komplet części (Poziom IV cz. 1-3)

1.697,40 zł

455,10 zł
282,90 zł
369,00 zł
1.107,00 zł

Licencja bezterminowa na:
10 stanowisk
15 stanowisk

369,00 zł
490,77 zł

Licencja bezterminowa
na 10 stanowisk:
cz.1
cz.2
cz.3
cz.4
cz.5
cz.6

369,00 zł
369,00 zł
369,00 zł
369,00 zł
369,00 zł
369,00 zł

komplet części (cz. 1-6)

2.214,00 zł

Licencja na 2 lata na:
10 stanowisk
15 stanowisk

1.488,30 zł
1.860,00 zł

przedłużenie licencji na kolejne 2 lata na:
10 stanowisk, 15 stanowisk

PROGRA Sp. z o.o.
tel. 58 340 95 43, 58 346 94 43, sprzedaz@progra.pl, www.progra.pl

332,10 zł

Sztuka motywacji. Przewodnik

Licencja bezterminowa na:
1 stanowisko
10 stanowisk

123,00 zł
269,00 zł

Samoocena. Przewodnik multimedialny

Licencja bezterminowa na:
1 stanowisko
10 stanowisk

123,00 zł
269,00 zł

Przewodnik po przedsiębiorczości

Licencja bezterminowa na:
1 stanowisko
10 stanowisk

123,00 zł
269,00 zł

Licencja terminowa na:
2 lata 5 stanowisk – jeden test
5 lat 10 stanowisk – jeden test

269,00 zł
661,00 zł

Testy z serii Testy Kariery

2 lata 5 stanowisk – komplet 14 testów
przedłużenie licencji na kolejne 2 lata na
5 stan. – jeden test
przedłużenie licencji na kolejne 5 lat na
10 stan. – jeden test

3.766,00 zł
196,80 zł
499,00 zł

Testy dla osób w wieku od 15 r.ż.:
1. Test preferencji i predyspozycji zawodowych
2. Test umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron
3. Test Kompetencje – filary sukcesu
4. Test Samoocena zainteresowań zawodowych
5. Test Czy jestem przedsiębiorczy?
6. Test Zarządzanie czasem
7. Test Czy jestem kreatywny?
8. Test Czy jestem asertywny?
9. Test Czy jestem samodzielny?
10. Test Czy jestem konsekwentny?
11. Test Czy akceptuję siebie?
12. Test W jaki sposób się uczę?
13. Test stresu egzaminacyjnego
14. Test W jaki sposób poznaję i organizuję świat?
Wszystkie licencje obowiązują w ramach tylko jednej lokalizacji nabywcy (każda jednostka zakupuje osobne licencje).
Licencja wielostanowiskowa to licencja na dowolną liczbę stanowisk w obrębie jednej lokalizacji nabywcy.

PROGRA Sp. z o.o.
tel. 58 340 95 43, 58 346 94 43, sprzedaz@progra.pl, www.progra.pl

Publikacje
Książka „Praca i ja. Przygoda życia”

Opis

Cena brutto

1 szt.

98,70 zł

1 szt.
1 szt.

147,60 zł
147,60 zł

1 kpl.

725,70 zł

1 kpl.

725,70 zł

(dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów)
Wydanie I, 04.2017 r.

Pomysły Plus cz. I
Pomysły Plus cz. II
(zasoby dydaktyczne do poradnictwa zawodowego)

Teczki informacji o zawodach. Zawody przyszłości - cz. 1
(informacje o 20 zawodach przyszłości)

Teczki informacji o zawodach. Zawody przyszłości - cz. 2
(informacje o 20 zawodach przyszłości)

Indywidualny Planer Kariery dla ucznia szkoły
podstawowej

1 szt.
kpl. 25 szt. (każda kolejna szt. 55 zł)

65,00 zł
1.375,00 zł

(ćwiczenia z CD)

Młodzieżowe Portfolio Kariery
(ćwiczenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

1 szt.
kpl. 10 szt. (każda kolejna szt. 43,05 zł)

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

PROGRA Sp. z o.o.
tel. 58 340 95 43, 58 346 94 43, sprzedaz@progra.pl, www.progra.pl

49,35 zł
430,50 zł

