
 

 
Złoty Sponsor -  17 000 złotych + 23% VAT  (4 380 Euro brutto) 
- Logo Firmy podkreślone jako Złoty Sponsor we wszystkich materiałach sympozjalnych 
drukowanych 
- Logo Firmy podkreślone jako Złoty Sponsor we wszystkich materiałach sympozjalnych 
elektronicznych  
- Referat 10 minutowy  
- Uczestnictwo jednej osoby (koszty noclegu pokrywane indywidualnie) 
- Możliwość ustawienie roll-up firmy przed salą balową na parterze (17 maja) 
- Możliwość ustawienie roll-up firmy w części wystawowej Sympozjum na I piętrze (18 maja) 
- Możliwość organizacji stoiska ekspozycyjnego przed salą balową na parterze (17 maja) 
- Materiały promocyjne do pakietu sympozjalnego dla uczestników Sympozjum 
 

Srebrny Sponsor – 8 000 zł + 23% VAT (2 075 Euro brutto) 
- Logo Firmy podkreślone jako Srebrny Sponsor  we wszystkich materiałach sympozjalnych 
drukowanych 
- Logo Firmy podkreślone jako Srebrny Sponsor we wszystkich materiałach sympozjalnych 
elektronicznych  
- Uczestnictwo jednej osoby (koszty noclegu pokrywane indywidualnie) 
- Możliwość ustawienie roll-up firmy w części wystawowej Sympozjum na I piętrze (18 maja) 
- Materiały promocyjne do pakietu sympozjalnego dla uczestników Sympozjum 
 

Partnerzy  

1) Wygłoszenie krótkiej prezentacji Firmy wraz z oferta produktów: 
Referat 15 minutowy – 5 500 zł + 23 % VAT  (1 435 Euro brutto) 
Referat 20 minutowy – 7 000 zł + 23 % VAT   (1 820 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 balowej i w części wystawienniczej Sympozjum 
przez dwa dni (17 i 18 maja). Koszt organizacji  2 500 zł + 23 % VAT  (665 Euro brutto) 

3) Zorganizowanie stoiska wystawowego obok sali balowej LUB w części wystawienniczej 
Sympozjum jeden dzień (17  LUB 18 maja). Koszt organizacji  2 000 zł + 23 % VAT  (540 Euro 
brutto) 

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

5) Możliwość postawienia jednego Roll-up przed salą balową i w części wystawienniczej Sympozjum 
przez dwa dni (17 i 18 maja). Koszt 1 200 zł + 23% VAT (330 Euro brutto) 

6) Możliwość postawienia jednego Roll-up przed salą balową LUB w części wystawienniczej 
Sympozjum jeden dzień (17  LUB 18 maja). Koszt 700 zł + 23% VAT (205 Euro brutto) 


