
Strona w wirtualnym katalogu targowym i konferencyjnym;

PARTNER GENERALNY –  120 000 ZŁ NETTO

Powierzchnia wystawiennicza na hali -  50m2 bez zabudowy i wyposażenia; 

Prelekcja merytoryczna lub udział w panelu dyskusyjnym w programie konferencyjnym wg ustalonego scenariusza 

lub harmonogramu;

Zaproszenie dla 10 osób na imprezy towarzyszące: 

w konferencj i  piqtkowej i  bankiecie VIP
w sobotniej  uroczystej  Gal i ; 

Logo Partnera umieszczone na materiałach targowych:

strona główna www targów

ekspozycja logo i  informacja na funpage’u wydarzenia

f laga reprezentacyjna przy wejściu na targi  (f laga dostarczona przez par tnera)

sala konferencyjna – stała ekspozycja (dostarczona przez par tnera)

wyświet lane podczas konferencj i  piątkowej i  sobotniej  oraz Gal i  (scena targów, na 

ekranie w trakcie prezentacj i ) 

identyfikatory targów

ścianka prasowa oraz recepcja targów

UL.  WIEJSKA 17/16 ;  00-480 WARSZAWA,  POLSKA |  B IURO@POTATOPOLAND.COM

WWW.POTATOPOLAND.COM |  TEL .  +48  570 454  330
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Prezentacja firmy podczas wydarzeń towarzyszących – przedstawienie przez konferansjera;

Możliwość dystrybucji materiałów partnera podczas targów w biurze rejestracyjnym i w punktach informacyjnych; 

Reklama podczas transmisji  live targów (spot reklamowy dostarczony przez partnera) – czas antenowy do 30 sek, 2 

razy na godzinę (nie dotyczy transmisji  z konferencji) ;

PARTNER STRATEGICZ NY –  60 000 ZŁ NETTO

PAKIET:

Powierzchnia wystawiennicza na hali -  30m2 bez zabudowy i wyposażenia;

Prelekcja merytoryczna lub udział w panelu dyskusyjnym podczas piątkowej konferencji ;

Zaproszenie dla 8 osób na imprezy towarzyszące: 

w sobotniej  uroczystej  Gal i ; 

ekspozycja logo i  informacja na funpage’u wydarzenia

f laga reprezentacyjna przy wejściu na targi  (f laga dostarczona przez par tnera)

Logo Partnera umieszczone na wybranych materiałach targowych:

w konferencj i  piątkowej i  bankiecie VIP 

\strona główna www targów
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w konferencj i  piątkowej i  bankiecie VIP 

\strona główna www targów

sala konferencyjna – stała ekspozycja ( logo dostarczona przez par tnera)

wyświet lane podczas konferencj i  piątkowej i  sobotniej  oraz Gal i  (scena targów, na ekranie w trakcie prezentacj i ) 

identyfikatory targów

ścianka prasowa oraz recepcja targów

Strona w wirtualnym katalogu targowym i konferencyjnym;

Powierzchnia wystawiennicza na hali – 15 m2 bez zabudowy i wyposażenia stoiska;

Prelekcja merytoryczna lub udział w panelu dyskusyjnym w programie sponsorowanej konferencji ,  wg ustalonego 

scenariusza lub harmonogramu;

Prezentacja firmy podczas wydarzeń towarzyszących – przedstawienie przez konferansjera;

Możliwość dystrybucji materiałów partnera podczas targów w biurze rejestracyjnym i w punktach informacyjnych; 

Reklama podczas transmisji  live targów (spot reklamowy dostarczony przez partnera) – czas antenowy do 30 sek, 2 

razy na godzinę (nie dotyczy transmisji  z konferencji) ;

PARTNER KONFERENCYJNY –  30 000 ZŁ NETTO

PAK IET:
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sala konferencyjna – stała ekspozycja ( logo dostarczona przez par tnera) Zaproszenie dla 4 osób na imprezy towarzyszące: 

w sobotniej  uroczystej  Gal i ; 

w konferencji piątkowej i bankiecie VIP,

Logo Partnera umieszczone na materiałach konferencyjnych:

ekspozycja logo i  informacja na funpage’u wydarzenia

Strona w wirtualnym katalogu konferencyjnym;

Reklama podczas transmisji  live konferencji (spot reklamowy dostarczony przez partnera) w przerwach 

transmisji  z konferencji ;

Możliwość dystrybucji materiałów partnera podczas konferencji w punktach informacyjnych konferencji ;

logo przy wejściu na salę konferencyjną

sala konferencyjna – stała ekspozycja (dostarczona przez par tnera)

scena targów, na ekranie w trakcie prezentacj i ,  wyczytanie przez konferansjera;

strona główna www targów
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