




 

 

Szanowni Państwo, 
 

W zależności od kwot przekazanych na rzecz organizacji Kongresu firmy otrzymują 
następujące tytuły: 

Platynowy Partner 
Merytoryczny 
Wpłata 30.000 zł  
(kwota netto) 

- Włączenie Prezesa firmy lub osoby przez niego wskazanej do 
Komitetu Honorowego Kongresu. 

- Możliwość reklamy firmy w formie prezentacji ustnej (10 min.). 
- Dla 3 przedstawicieli firmy udział w Kongresie obejmujący 

wejściówki na kolację powitalną, bankiet, przerwy kawowe i 
materiały konferencyjne.  

- Stoisko wystawowe o powierzchni 10 m2, zlokalizowane przy wejściu 
głównym do centrum konferencyjnego. 

- Możliwość wystawienia plakatu reklamowego firmy na każdej sesji 
posterowej (bez prawa wyłączności). 

- Całostronicowa reklama w materiałach konferencyjnych. 
- Broszura reklamowa o firmie (dostarczona przez Partnera na własny 

koszt) zostanie dodana do materiałów konferencyjnych (bez prawa 
wyłączności). 

- Wystawienie bannera firmy (dostarczonego przez Partnera na własny 
koszt) przy wejściu do centrum konferencyjnego (bez prawa 
wyłączności). 

- Logo firmy zostanie umieszczone na materiałach konferencyjnych 
(bez prawa wyłączności). 

- Logo firmy wraz z odnośnikiem do strony internetowej Partnera 
zostanie umieszczone na stronie internetowej konferencji (bez prawa 
wyłączności). 

- Logo firmy zostanie umieszczone w końcowym programie konferencji 
oraz materiałach konferencyjnych (bez prawa wyłączności). 

- Prezentacja jednoslajdowej reklamy firmy na ekranie multimedialnym 
przed wykładami plenarnymi. 

Złoty Partner 
Merytoryczny 
Wpłata 20.000 zł  
(kwota netto) 

- Dla 2 przedstawicieli firmy udział w Kongresie obejmujący 
wejściówki na kolację powitalną, bankiet, przerwy kawowe i 
materiały konferencyjne.  

- Stoisko wystawowe o powierzchni 8 m2, zlokalizowane w centrum 
konferencyjnym w miejscu wybranym przez przedstawiciela firmy. 

- Możliwość wystawienia plakatu reklamowego firmy na każdej sesji 
posterowej (bez prawa wyłączności). 



- Całostronicowa reklama w materiałach konferencyjnych. 
- Broszura reklamowa o firmie (dostarczona przez Partnera na własny 

koszt) zostanie umieszczona w materiałach konferencyjnych (bez 
prawa wyłączności). 

- Wystawienie bannera firmy (dostarczonego przez Partnera na własny 
koszt) przy wejściu do centrum konferencyjnego (bez prawa 
wyłączności). 

- Logo firmy zostanie umieszczone na materiałach konferencyjnych 
(bez prawa wyłączności). 

- Logo firmy wraz z odnośnikiem do strony internetowej Partnera 
zostanie umieszczone na stronie internetowej konferencji (bez prawa 
wyłączności). 

- Logo firmy zostanie umieszczone w końcowym programie konferencji 
oraz w materiałach konferencyjnych (bez prawa wyłączności). 

- Prezentacja logo firmy na ekranie multimedialnym przed wykładami 
plenarnymi (bez prawa wyłączności).  

Srebrny Partner 
Merytoryczny 
Wpłata 10.000 zł  
(kwota netto) 

- Dla 2 przedstawicieli firmy udział w Kongresie obejmujący 
wejściówki na kolację powitalną, bankiet, przerwy kawowe i 
materiały konferencyjne. 

- Stoisko wystawowe o powierzchni 8 m2, zlokalizowane w centrum 
konferencyjnym. 

- Możliwość wystawienia plakatu reklamowego firmy na każdej sesji 
posterowej (bez prawa wyłączności). 

- Ulotka reklamowa o firmie (dostarczona przez Partnera na własny 
koszt) zostanie umieszczona w materiałach konferencyjnych (bez 
prawa wyłączności). 

- Logo firmy wraz z odnośnikiem do strony internetowej Partnera 
zostanie umieszczone na stronie internetowej konferencji (bez prawa 
wyłączności). 

- Logo firmy zostanie umieszczone w końcowym programie konferencji 
oraz w materiałach konferencyjnych (bez prawa wyłączności). 

- Prezentacja logo firmy na ekranie multimedialnym przed wykładami 
plenarnymi (bez prawa wyłączności). 

Brązowy Partner 
Merytoryczny 
Wpłata 5.000 zł   
(kwota netto) 

- Dla 1 przedstawiciela firmy udział w Kongresie obejmujący 
wejściówki na kolację powitalną, bankiet, przerwy kawowe i 
materiały konferencyjne.  

- Stoisko wystawowe o powierzchni 6 m2, zlokalizowane w centrum 
konferencyjnym. 

- Logo firmy wraz z odnośnikiem do strony internetowej Partnera 
zostanie umieszczone na stronie internetowej konferencji (bez prawa 
wyłączności). 

- Logo firmy zostanie umieszczone w końcowym programie konferencji 
oraz w materiałach konferencyjnych (bez prawa wyłączności).  
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