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OFERTA 

 
 

            Złoty Sponsor  50.000 PLN netto 
 

 Tytuł Złotego Sponsora 
 

 15m² stoisko wystawiennicze wyposażone w stół, 2 krzesła, przyłącze do prądu 
230V 

 6 identyfikatorów dla przedstawicieli firmy .Identyfikatory obejmują posiłki w 
trakcie trwania konferencji: obiad i przerwę kawową. 
 

  6 zaproszeń na kolację towarzyszącą 
 

 Reklama w programie drukowanym konferencji, jedna cała strona, okładka 
 

 Profil firmy w programie drukowanym jedna cała strona 
 

 Umieszczenie materiałów reklamowych w teczkach dla uczestników 
 

 Umieszczenie reklamy wolnostojącej roll-up poza terenem stoiska 
 

 Logotyp firmy umieszczony w: 
 programie drukowanym, na stronie internetowej konferencji podlinkowany do 
strony Państwa  firmy,  logotyp na identyfikatorach, teczkach konferencyjnych, 
logotyp w newsletterach do uczestników  
 

 Jeden zestaw materiałów konferencyjnych 
 

  Wykład w sesji naukowej- po uzgodnieniu z Komitetem Naukowym 
 

 Możliwość emisji spotu reklamowego w przerwach między obradami max 2 min. 
na Sali wykładowej i na ekranach multimedialnych. 

 
 

 
 

http://www.firmy.divisia.pl/


  

 

 

 

     Srebrny Sponsor   30.000 PLN netto                              
 

  Tytuł Srebrnego Sponsora 
 
 10m2 stoisko, wyposażone w 1 stół, 2 krzesła, przyłącze elektryczne 230V 

 
 4 identyfikatory dla przedstawicieli firmy . Identyfikatory obejmują posiłki w 

trakcie trwania konferencji obiad i przerwę kawową. 
 

 4 zaproszenia na kolację towarzyszącą 
 

  Reklama w programie drukowanym konferencji,  ½ strony. 
 

 Profil firmy w programie drukowanym ½ strony. 
 

 Umieszczenie materiałów reklamowych w teczkach dla uczestników. 
 

 Logotyp w programie konferencji oraz podlinkowany logotyp na stronie 
internetowej konferencji. 
 

 Jeden zestaw materiałów konferencyjnych. 
 

 Umieszczenie reklamy wolnostojącej roll-up poza terenem stoiska. 
 

 możliwość przeprowadzenia warsztatu po uzgodnieniu z Komitetem Naukowym. 
 

 Reklama firmy wyświetlana na  ekranach multimedialnych tj. ekranach 
wolnostojących ,w przerwach między obradami. 

 
 

            Brązowy Sponsor  10.000 PLN netto 
 
 Tytuł Brązowego Sponsora 

 
 8m² powierzchni wystawienniczej, wyposażonej w 1 stół, 2 krzesła, przyłącze 

elektryczne 230V 
 

 3 identyfikatory dla przedstawicieli firmy . Identyfikatory obejmują posiłki w 
trakcie trwania konferencji obiad i przerwę kawową. 

  3 zaproszenia na kolację towarzyszącą 
 

  Umieszczenie materiałów reklamowych w teczkach dla uczestników 
 

  Logotyp w programie drukowanym oraz na stronie  internetowej konferencji 
 

 1 zestaw materiałów konferencyjnych 



  

 

 

 
 Profil firmy w programie drukowanym- ½ strony 

 
  Umieszczenie reklamy wolnostojącej roll-up poza terenem stoiska 

 
 
 
 

 
 

      Wystawca 5000 PLN netto 
 

 
 4m² powierzchni wystawienniczej wyposażonej w 1 stół , 2 krzesła,  

             przyłącze 230V 

 2  identyfikatory dla przedstawicieli firmy . Identyfikatory obejmują posiłki w 

trakcie trwania konferencji obiad i przerwę kawową. 

 2 zaproszenia na kolację towarzyszącą  towarzyszą 

 Logotyp na stronie internetowej konferencji oraz w programie drukowanym 

 

 
 

    Dodatkowe opcje 
 

 Dodatkowa powierzchnia wystawiennicza w m2 doliczona do stoiska  
 standardowego 1 000 PLN* /za każdy m² 
(uwaga: stoisko wyposażone jest tak jak stoisko standardowe)  
 
 

 Dodatkowy identyfikator dla przedstawiciela                                                                                                  
300PLN netto 
( obejmuje posiłki w trakcie konferencji oraz imprezę towarzyszącą) 
 
 

 Umieszczenie materiałów reklamowych w teczkach konferencyjnych                                                  
1000 PLN netto 
 

 Umieszczenie reklamy wolnostojącej roll-up poza terenem stoiska                                            
500PLN netto 
 

  Reklama na monitorach multimedialnych  
(przygotowana zgodnie z wytycznymi Organizatora)                                                                                  
2000 PLN  netto 
 

  Sponsorowanie przerwy kawowej dla uczestników  
 stacje z kawą zostaną oznaczone  Państwa logotypami i specjalnymi 



  

 

 

 podziękowaniami   
3000 PLN netto       
 

  Sponsorowanie dystrybutorów z wodą dla uczestników                                                                           
 stacje z wodą (kubeczki oraz baniaki) będą  
oznaczone Państwa logotypem oraz specjalnymi podziękowaniami 
1500 PLN  netto 
 

 

                  Do wszystkich podanych cen należy doliczyć 23 % VAT. 

 
 

Wpłaty należy kierować na poniższe dane  
mBank : 44 1140 2004 0000 3502 7523 2364 

Divisia Sp. z o.o. 
ul. Grodziska 37 
60-363 Poznań 

 
NIP 7792423227 
KRS 0000516724 
Regon 302772766 

 
ZGŁOSZENIA FIRM PRZYJMUJEMY NA STRONIE  : www.firmy.divisia.pl 

 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu: 

Agnieszka Zygmunt 
agnieszka.zygmunt@divisia.pl 

726-888-818 
 
 

 
 
 

http://www.firmy.divisia.pl/
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