
 

 

Główny Sponsor -  15 000 złotych + 23% VAT  (4 300 Euro brutto) 

- Oficjalny tytuł wraz z prawem posługiwania się nim we wszystkich materiałach promocyjnych 

- Logo Firmy podkreślone jako Główny Sponsor we wszystkich materiałach sympozjalnych 
drukowanych 

- Logo Firmy podkreślone jako Główny Sponsor we wszystkich materiałach sympozjalnych 
elektronicznych  

- Referat 10 minutowy  

- Uczestnictwo jednej osoby (koszty noclegu pokrywane indywidualnie) 

- Możliwość ustawienie roll-up firmy w części wystawowej Sympozjum 

- Możliwość organizacji stoiska ekspozycyjnego w części wystawowej Sympozjum  

- Materiały promocyjne do pakietu sympozjalnego dla uczestników Sympozjum 

 

Sponsor – 5 000 zł + 23% VAT (1 450 Euro brutto) 

- Logo Firmy podkreślone jako Sponsor  we wszystkich materiałach sympozjalnych drukowanych 

- Logo Firmy podkreślone jako Sponsor we wszystkich materiałach sympozjalnych elektronicznych  

- Uczestnictwo jednej osoby (koszty noclegu pokrywane indywidualnie) 

- Możliwość ustawienie roll-up firmy w części wystawowej Sympozjum 

- Materiały promocyjne do pakietu sympozjalnego dla uczestników Sympozjum 

 

Partnerzy  

1) Wygłoszenie krótkiej prezentacji Firmy wraz z oferta produktów: 

Referat 15 minutowy – 5 200 zł + 23 % VAT  (1 500 Euro brutto) 

Referat 20 minutowy – 6 000 zł + 23 % VAT   (1 750 Euro brutto) 

Zamieszczenie informacji w materiałach sympozjalnych oraz streszczenia tekstów referatów, 
informacji i reklamy dotyczącej działalności firmy, następuje w ramach wyżej wymienionych 
kosztów. 

2) Zorganizowanie stoiska wystawowego obok sali konferencyjnej. Koszt organizacji  
2 000 zł + 23 % VAT  (580 Euro brutto) 

3) Zamieszczenie w materiałach sympozjalnych ofert i reklamy Państwa Firmy.  
Koszt za 1 kartkę wynosi 700 zł + 23 % VAT (210 Euro brutto) 

4) Możliwość postawienia Roll-up obok stoisk wystawowych obok Sali konferencyjnej. Koszt 700 zł + 
23% VAT (210 Euro brutto) 



XXIII 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – sponsoring

Bieżące wyzwania branży sokowniczej 
13-15 mAjA 2020, HOTEl mERcuRE GdAńSK STARE mIASTO

Nazwa firmy …………………………………………………………………………… Adres siedziby ............................................................................................................................ 

NIP ..................................................... Osoba do kontaktu……………………………………………......................................................................................................………….. 

Nr telefonu/adres e-mail .........................................................................................................................................……………………………………………………………….……..

Zamawiam następujący pakiet (proszę zaznaczyć krzyżykiem): 

Pakiet – Główny Sponsor   

Pakiet – Sponsor     

Partner – prezentacja    

Partner – stoisko    

Partner – rollup    

Partner – reklama     

Całkowity koszt netto (proszę podać kwotę) zł (plus 23% VAT) ............................................................................................................................... 

1. Po wysłaniu formularza, w terminie do 7 dni roboczych, na wskazany adres e-mail zostanie przesłana faktura proforma. 

2. Płatności należy dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania faktury proforma na numer rachunku bankowego podany na fakturze proforma. 

W tytule przelewu prosimy podać numer faktury proforma.

3. Po uiszczeniu opłaty otrzymają Państwo mailowo ostateczne potwierdzenie zgłoszenia oraz fakturę VAT w terminie do 7 dni roboczych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem usług w ramach danego pakietu oraz zobowiązujemy się do zapłaty kwoty wynikającej z zawartej umowy  

– podpisanej karty zgłoszenia – sponsoring. 

             .................................................................                          ..................................................................................................

                            DATA              PODPIS i PIECZĄTKA DYREKTOR/PREZES/WŁAŚCICIEL  
  


