Zapraszamy do uczestnictwa w II Międzynarodowym Kongresie Silesia Innovatica – Dni Górnicze 2014
Udział w wydarzeniu jest odpłatny (wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT).



Opłata za uczestnictwo:

1590,00 zł (cena obowiązuje do dnia 12 maja br.)
1790,00 zł (cena obowiązująca od dnia 13 maja br.)

Opłata za uczestnictwo uprawnia do udziału we wszystkich sesjach i debatach tematycznych Kongresu oraz imprezach towarzyszących.
Opłata obejmuje również: zakwaterowanie w hotelu „Villa Verde” w Zawierciu w dniach 10‐12 czerwca, pełne wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących i uroczystej kolacji,
dostęp do parku wodnego (baseny, sauny, zjeżdżalnie wodne, masaże wodne, jaccuzi), sali fitness, kortów tenisowych, boiska piłkarskiego, Internet (WiFi), miejsce parkingowe.
Dane do przelewu: Bank: PKO BP S.A. Nr rachunku: 95 1020 2384 0000 9902 0144 0742; tytułem: Silesia Innovatica 2014 – Imię i Nazwisko – nazwa firmy/instytucji.

www.silesia‐innovatica.eu
tel. +48 32 790 09 51 ‐ 54
kongres@silesia‐innovatica.eu

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej: www.silesia‐innovatica.eu
Firmy i instytucje zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Kongresie i skorzystania z atrakcyjnych form reklamowo‐promocyjnych.
Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, Państwa oferta trafi do kluczowej grupy odbiorców, a informacja na temat innowacyjnych rozwiązań będzie dostępna dla Gości Kongresu, również po zakończeniu konferencji.
*Podane ceny zawierają podatek VAT

Referat / prezentacja (* bez dodatkowych form reklamy i promocji)

10 minut – 1990,00 zł / 20 minut – 2900,00 zł

Pakiety partnerskie: Silesia Innovatica – Dni Górnicze 2014
BRĄZ

SREBRO

ZŁOTO

PLATYNA

3 000,00 zł

7 000,00 zł

15 000,00 zł

20 000,00 zł +

(płatne zgodnie z cennikiem)

(płatne zgodnie z cennikiem)

1 osoba gratis

Wystąpienie przedstawiciela firmy podczas wybranej sesji
(prezentacja / referat):

‐

10 min

20 min

Prezentacja multimedialna promująca firmę:

‐

TAK
wyświetlana podczas przerw / w miejscu
wskazanym przez organizatora

TAK
miejsce wyświetlania do uzgodnienia z organizatorem /
z możliwością wykorzystania głównej sali sesyjnej.

Logo partnera w materiałach informacyjno‐promocyjnych
Kongresu:

TAK

TAK

TAK
(wyeksponowanie logo Partnera Złotego + informacja o stronie www)

Logo partnera na stronie internetowej Kongresu:

TAK

Roll‐up lub baner lub ścianka reklamowa:

TAK
1 szt.

TAK
+ aktywny link do strony internetowej
Partnera
TAK
3 szt.

TAK
+ aktywny link do strony internetowej partnera, krótka informacja o Partnerze i ofercie
usług, możliwość zamieszczenia dodatkowych materiałów informacyjno‐promocyjnych.
TAK
5 szt. ‐ w wybranej lokalizacji, w tym na sali głównej wybranej sesji

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
do uzgodnienia / do 3 sztuk materiałów informacyjnych (ulotki, katalogi)
TAK
patroni medialni / strona internetowa kongresu
TAK
sesja inauguracyjna i sesje hotelowe, do ustalenia z organizatorem, z wykorzystaniem
powierzchni parkingowej hotelu włącznie
TAK
TAK

Kwota:
Pełne uczestnictwo przedstawiciela firmy w Kongresie:

*Prezentacja o firmie, wybranych usługach i wyrobach, ‐ czas trwania: do 3 minut.

Ulotki, katalogi oraz inne materiały informacyjne firmy:
(dystrybucja we własnym zakresie)
Gadżety firmowe:
(dystrybucja we własnym zakresie)
Materiały promocyjno‐informacyjne partnera dołączane do
torby wręczanej każdemu uczestnikowi kongresu:

Stoisko / ekspozycja / prezentacja wyrobów i usług firmy:

‐

Patronat nad wybranym panelem / sesją:
Prowadzenie / moderacja wybranego panelu / sesji:
Możliwość udziału w konferencji prasowej / debacie
przedkongresowej:

‐
‐

TAK
1 szt.
TAK
strona internetowa Kongresu
TAK
sesje hotelowe, w miejscu wskazanym
przez organizatora
‐
‐

‐

‐

TAK / 1 osoba

‐

TAK
publikacja wystąpienia ‐ możliwość
wykorzystania do 4 stron

TAK
publikacja wystąpienia ‐ możliwość wykorzystania do 6 stron
+ reklama firmy

TAK

TAK

TAK

Informacja w mediach:

Materiały pokonferencyjne – katalog informacyjny zawierający
wybrane referaty i wystąpienia konferencyjne:
Możliwość uczestnictwa we wszystkich imprezach
towarzyszących i atrakcjach specjalnych:

‐
TAK
strona internetowa Kongresu

Pakiet umożliwia
skorzystanie ze
wszystkich
wymienionych form
promocji i reklamy.
Partner PLATYNOWY
posiada również prawo
elastycznego,
indywidualnego
dopasowania oferty
promocyjnej do
własnych potrzeb
(po wcześniejszym
uzgodnieniu z
organizatorem).

