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Pakiety sponsorskie 

Pakiet sponsorski Platynowy 8 tys. zł /netto 

 Możliwość wygłoszenia dwóch referatów o treści komercyjnej 

(limit czasu, jak dla pozostałych pełnych wystąpień konferencyjnych), 

 Możliwość umieszczenia reklamy stojącej na sali konferencyjnej i przed salą  

 Możliwość umieszczenia reklamy stojącej podczas kolacji konferencyjnej  

i kolacji koleżeńskiej ZK TEW  

 Możliwość dołączenia materiałów informacyjnych i reklamowych  

do materiałów konferencyjnych rozdawanych uczestnikom  

 Możliwość wyświetlania materiałów reklamowych podczas przerw kawowych 

(z wyjątkiem czasu przeznaczonego na testowanie prezentacji) 

 Strona reklamowa i informacja o sponsoringu w zbiorze streszczeń (okładka) 

 Logo sponsora w programie i na stronach internetowych konferencji
1
 oraz TEW 

 Zwolnienie z opłaty za udział w konferencji i kolacji konferencyjnej dla 3 osób 

Pakiet sponsorski Premium 6 tys. zł /netto 

 Możliwość wygłoszenia referatu o treści komercyjnej 

(limit czasu, jak dla pozostałych pełnych wystąpień konferencyjnych), 

 Możliwość umieszczenia reklamy stojącej na sali konferencyjnej i przed salą  

 Możliwość dołączenia materiałów informacyjnych i reklamowych  

do materiałów konferencyjnych rozdawanych uczestnikom  

 Możliwość wyświetlania materiałów reklamowych podczas przerw kawowych 

(z wyjątkiem czasu przeznaczonego na testowanie prezentacji) 

 Strona reklamowa i informacja o sponsoringu w zbiorze streszczeń (okładka) 

 Logo sponsora w programie i na stronach internetowych konferencji
1
oraz TEW 

 Zwolnienie z opłaty za udział w konferencji i kolacji konferencyjnej dla 2 osób 

Pakiet sponsorski Standard 4 tys. zł / netto 

 Możliwość wygłoszenia referatu o treści komercyjnej  

(limit czasu, jak dla pozostałych pełnych wystąpień konferencyjnych) 

lub wyświetlania materiałów reklamowych podczas przerw kawowych 

(z wyjątkiem czasu przeznaczonego na testowanie prezentacji) 

 Możliwość umieszczenia reklamy stojącej na sali konferencyjnej lub przed salą 

 Możliwość dołączenia materiałów informacyjnych i reklamowych  

do materiałów konferencyjnych rozdawanych uczestnikom  

 Miejsce na reklamę (nie mniej niż ½ strony)  

i informację o sponsoringu w zbiorze streszczeń 

 Logo sponsora w programie i na stronie internetowej
1
 konferencji oraz TEW 

 Zwolnienie z opłaty za udział w konferencji i kolacji konferencyjnej dla 1 osoby 

                                                 
1
 O ile strona internetowa konferencji zostanie utworzona  


