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Pakiet Partnerski Potato Poland 2022 

Partner Branżowy Premium – TECHNIKA ROLNICZA 
50 000 zł netto + nagroda rozlosowana wśród uczestników konkursu + nieodpłatne 

zapewnienie ciągników rolniczych i ładowarek do pokazów polowych z paliwem w ilości 

wskazanej przez organizatora. 

Organizator zapewnia  wyłączność danej marki ciągników rolniczych w trakcie pokazów 

polowych – nie wyklucza to jednak prezentacji innych marek ciągników rolniczych 

maszynowych na stoiskach stacjonarnych. 

Pakiet: 

- Teren wystawowy zewnętrzny o powierzchni 500m2 w przypadku firmy maszynowej; 

- Zaproszenie dla 8 osób na imprezy towarzyszące:  

 w konferencji piątkowej i bankiecie VIP,  

 w sobotniej uroczystej Gali;  

- Logo Partnera umieszczone na materiałach targowych: 

 strona główna www targów, 

 ekspozycja logo i informacja na funpage’u wydarzenia, 

 flaga reprezentacyjna przy wejściu na targi (flaga dostarczona przez partnera), 

 sala konferencyjna – stała ekspozycja (dostarczona przez partnera), 

 wyświetlane podczas konferencji piątkowej i sobotniej oraz Gali; 

- Utworzenie wirtualnego spaceru 3D; 

- Najem dodatkowych gogli VR (2 szt.);  

- Strona w wirtualnym katalogu targowym; 

- Wywiad promocyjny podczas transmisji live; 

- Reklama podczas transmisji live targów (spot reklamowy dostarczony przez partnera) – czas 

antenowy do 30 sek, 2 razy na godzinę (nie dotyczy transmisji z konferencji); 

-  Możliwość dystrybucji materiałów partnera podczas targów w biurze rejestracyjnym i 

w punktach informacyjnych;  



 
 

 

ul. Wiejska 17/16; 00-480 Warszawa, Polska | biuro@potatopoland.com 
www.potatopoland.com | Tel. +48 570 454 330 

Partner BRANŻOWY – PAKIET PODSTAWOWY  

9 000 zł netto  

Pakiet: 

- Powierzchnia wystawiennicza wewnątrz hali o wymiarach 10m2 bez zabudowy i 

wyposażenia stoiska lub 30m2 na terenie zewnętrznym w przypadku firm maszynowych; 

- Zaproszenie dla 2 osób na imprezy towarzyszące:  

 w konferencji piątkowej i bankiecie VIP,  

 w sobotniej uroczystej Gali;  

-  Logo Partnera umieszczone na: 

 strona www targów z linkiem do strony partnera (zakładka wystawcy) 

 ekspozycja logo i informacja na funpage’u wydarzenia 

 ½ strony w wirtualnym katalogu targowym 

- Firmy maszynowe: możliwość udziału w pokazach polowych przy użyciu ciągników 

rolniczych udostępnianych przez partnera branżowego premium. 

 


