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PAKIETY WYSTAWCY
MENTOR

PREMIUM

STANDARD

Stoisko Business Circle o powierzchni
4,7 m² lub stoisko z pierwszeństwem
wyboru miejsca

Stoisko narożne

Stoisko w linii

Stoisko* na poziomie „0”
o powierzchni 1,5 m²

Stoisko* na poziomie „0”
o powierzchni 1,5 m²

Stoisko* na poziomie „0”
o powierzchni 1,5 m²

Fryz z nazwą wystawcy i kolorowym logo

Fryz z nazwą wystawcy i kolorowym logo

Fryz z nazwą wystawcy i kolorowym logo

Informacja o Wystawcy w elektronicznym katalogu wystawców stanowiącym
zakładkę strony internetowej Forum (dane
firmy, logo oraz opis działalności) do 1500
znaków

Informacja o Wystawcy w elektronicznym katalogu wystawców stanowiącym
zakładkę strony internetowej Forum (dane
firmy, logo oraz opis działalności) do 1000
znaków

Informacja o Wystawcy w elektronicznym katalogu wystawców stanowiącym
zakładkę strony internetowej Forum (dane
firmy, logo oraz opis działalności) do 500
znaków

Emisja dostarczonych materiałów
reklamowych (logo, film) wyświetlanych
w pętli podczas wydarzenia (60 sek)***

Emisja dostarczonych materiałów
reklamowych (logo, film) wyświetlanych
w pętli podczas wydarzenia (40 sek)***

Informacja w ogólnym poście
informującym o Wystawcach na FB
Podlinkowanie do FB wystawcy

Informacja w ogólnym poście
informującym o Wystawcach na FB
Podlinkowanie do FB wystawcy

Ekspozycja 1 banneru typu roll-up
podczas Forum****

Ekspozycja 1 banneru typu roll-up
podczas Forum****

Ekspozycja 1 banneru typu roll-up
podczas Forum****

Prezentacja stoiska online
(rozmowa na stereamie 60 sekund)

Prezentacja stoiska online
(rozmowa na stereamie 30 sekund)

Prezentacja stoiska online
(rozmowa na stereamie 20 sekund)

5500 zł netto

3500 zł netto

2500 zł netto

* Zabudowa stoiska obejmuje: Ladę wystawienniczą zabudowaną z trzech stron - elipsa o wymiarach 2,92x0,45 m, fryz nad
ladą z nazwą Wystawcy i logo, półkę, podłączenie do energii elektrycznej o mocy do 3kW 230V, 2 krzesła.
** Dla pierwszych zainteresowanych wystawców oferujemy możliwość wyboru lokalizacji stoiska oraz korzystną ofertę cenową.
*** Materiały dostarczone przez Wystawcę wymagają akceptacji Organizatora.
**** Eksponowane będą jedynie roll-upy stabilne, kompletne, nie uszkodzone.
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OFERTA DLA FIRM NIEBĘDĄCYCH WYSTAWCAMI
ALE CHCĄCYCH SIĘ PROMOWAĆ PODCZAS FORUM
Reklama w elektronicznym katalogu targowym stanowiącym zakładkę strony
internetowej Forum: NAZWA/LOGO/OPIS DO 500 ZNAKÓW Z HIPERŁĄCZEM

400 ZŁ

Emisja multimedialnego materiału promocyjnego, zaakceptowanego przez
organizatora, na małych ekranach podczas wydarzenia - 60 s.

500 zł

Emisja multimedialnego materiału promocyjnego , zaakceptowanego przez
organizatora, na dużym ekranie podczas wydarzenia - 60 s.

1 500 zł

Emisja multimedialnego materiału promocyjnego, zaakceptowanego przez
organizatora, na dużych i małych ekranach podczas wydarzenia - 60 s.

1 800 zł

Możliwość zorganizowania mini wykładu/ prelekcji/prezentacji
w sali seminaryjnej do 30 min

1 500 zł

Możliwość zamieszczenia małego elementu reklamowego
np. Flagi reklamowej przed obiektem*

2 000 zł

Możliwość zamieszczenia dużego elementu reklamowego np. słup reklamowy,
balon przed obiektem, nietypowe konstrukcje identyfikacyjne, samochody*

wycena indywidualna

Możliwość ustawienia stojaków z własnymi materiałami reklamowymi
lub dystrybucja materiałów reklamowych (smyczy)**

wycena indywidualna

Wywiad w mediach Partnerów medialnych

wycena indywidualna

Artykuły w prasie Partnerów medialnych

wycena indywidualna

Zamieszczenie na www wypowiedzi/filmiku promującego/podcastu

wycena indywidualna

* Materiały dostarczone przez Wystawcę wymagają akceptacji Organizatora.
** Eksponowane będą jedynie roll-upy stabilne, kompletne, nie uszkodzone.

