PAKIETY SPONSORSKIE

W yst aw c a

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2019r.
PEŁNA NAZWA FIRMY / WYSTAWCY

NR STOISKA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STOISKO (IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON, E-MAIL)

P ak ie t y s p o n so r sk ie

SPONSOR GŁÓWNY – 60000 zł netto
- pakiet sponsorski pozwala na bardzo szeroką promocję.
W ramach pakietu Sponsor otrzymuje:














Stoisko wystawiennicze 24 m2 z możliwością powiększenia
Logo na recepcji targów
Logo na identyfikatorach dla uczestników i wystawców targów
Logo w materiałach promocyjnych Targów
Prelekcja merytoryczna/prezentacja oferty - 30 minut w Strefie Inspiracji, temat do ustalenia
Logo na stronie internetowej i w newsletterach targowych, w reklamach prasowych
Oznaczenie stoiska Sponsora głównego logotypem na planie hali
Możliwość wyłożenia materiałów promocyjnych Sponsora dla uczestników w recepcji*
Możliwość rozwieszenia 5 flag na zewnątrz budynku Targów*
Możliwość rozstawienia 2 roll-upów holu głównym*
Reklamę całostronicową w katalogu targowym*
Możliwość umieszczenia 10 naklejek podłogowych*
Dodatkowe zaproszenia na Targi z logo/nazwą Sponsora – 200 sztuk
*Dostarczone przez Sponsora

PARTNER – 45000 zł netto
- pakiet sponsorski pozwala na bardzo szeroką promocję.
W ramach pakietu Sponsor otrzymuje:












Stoisko wystawiennicze 18 m2 z możliwością powiększenia
Logo na stronie internetowej i w newsletterach targowych, w reklamach prasowych
Prelekcja merytoryczna/prezentacja oferty - 20 minut w Strefie Inspiracji, temat do ustalenia
Oznaczenie stoiska Sponsora logotypem na planie hali
Logo na stronie internetowej Targów
Logo w materiałach promocyjnych Targów
Możliwość rozwieszenia 2 flag na zewnątrz budynku Targów*
Możliwość rozstawienia 1 roll-upu w holu głównym*
Razem netto
Dodatkowe zaproszenia na targi z logo/nazwą Sponsora - 150 sztuk
Reklamę całostronicową w katalogu targowym
+ 23%VAT *
Możliwość umieszczenia 5 naklejek podłogowych
*Dostarczone przez Sponsora

Razem brutto

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i Warunkami Uczestnictwa dla uczestników Targów i akceptuję warunki w nim zawarte.
UWAGA:
Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia!!!
…………………………………………………………………….
Pieczęć firmy

…………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

Wypełniony formularz prosimy odesłać faksem pod numer +48 (32) 455-31-61 lub e-mailem pod adres: targi@pcidays.pl

PAKIETY SPONSORSKIE

W yst aw c a

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2019r.
PEŁNA NAZWA FIRMY / WYSTAWCY

NR STOISKA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STOISKO (IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON, E-MAIL)

P ak ie t y s p o n so r sk ie

SPONSOR STREFY INSPIRACJI – 55000 zł netto
- pakiet sponsorski jest dostępny dla max. 2 firm. Propozycja w ramach pakietu obejmuje:















Stoisko wystawiennicze 15 m2 z możliwością powiększenia
Logo na stronie internetowej i w newsletterach targowych, w reklamach prasowych
Prelekcja merytoryczna/prezentacja oferty – 2 x 20 minut w Strefie Inspiracji, termin i temat do ustalenia
Możliwość wyłożenia materiałów promocyjnych Sponsora dla uczestników w Strefie Inspiracji
Logo na stronie internetowej Targów
Oznaczenie stoiska Sponsora logotypem na planie hali
Logo w materiałach promocyjnych Targów
Możliwość rozwieszenia 3 flag na zewnątrz budynku Targów*
Możliwość rozstawienia 1 roll-upu w holu głównym*
Możliwość rozstawienia 2 roll-upów w Strefie Inspiracji
Dodatkowe zaproszenia na targi z logo/nazwą Sponsora - 100 sztuk
Logo na identyfikatorach dla uczestników i wystawców targów
Reklamę całostronicową w katalogu targowym
Możliwość umieszczenia 5 naklejek podłogowych
*Dostarczone przez Sponsora

Razem netto
+ 23%VAT *
Razem brutto

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i Warunkami Uczestnictwa dla uczestników Targów i akceptuję warunki w nim zawarte.
UWAGA:
Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia!!!
…………………………………………………………………….
Pieczęć firmy

…………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

Wypełniony formularz prosimy odesłać faksem pod numer +48 (32) 455-31-61 lub e-mailem pod adres: targi@pcidays.pl

PAKIETY SPONSORSKIE

W yst aw c a

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2019r.
PEŁNA NAZWA FIRMY / WYSTAWCY

NR STOISKA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STOISKO (IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON, E-MAIL)

SPONSOR TOREB TARGOWYCH – 13000 zł netto
- pakiet sponsorski jest dostępny dla jednej firmy.
Przedstaw swoją firmę jako lidera dostawców dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej!
Odwiedzający będą korzystać z nich podczas trwania Targów do zbierania
materiałów promocyjnych od wystawców, eksponując przy tym Twoją markę.
Opis proponowanego pakietu:

P ak ie t y s p o n so r sk ie







Bardzo dobra widoczność Twojej marki
Grafika z Twoją marką zostanie umieszczona z jednej stronie torby
Po drugiej stronie torby znajdzie się grafika z logotypem Targów PCI DAYS 2019
Grafika drukowana będzie w pełnym kolorze
Torba będzie bezpłatna i ogólnodostępna przy rejestracji targowej
Rozmiar grafiki: szerokość 45 cm x wysokość 40 cm x głębokość 10 cm
Rozdzielczość grafiki: 300 dpi
Nakład: 2000 szt.

SPONSOR SMYCZY TARGOWYCH – 8000 zł netto
- pakiet sponsorski jest dostępny dla jednej firmy.
Ta wyjątkowa możliwość sponsorowania jest najlepszym sposobem
na uzyskanie maksymalnej widoczności Twojej marki, ponieważ
każdy uczestnik będzie nosił je na szyi podczas trwania Targów.
Opis proponowanego pakietu:





Bardzo dobra widoczność.
Twoje logo firmy zostanie wydrukowane na wszystkich smyczach
Wydruk na 2 stronach, pełny kolor, naprzemiennie z logo PCI DAYS 2019
Dystrybucja w rejestracji targowej dla wszystkich uczestników Targów
Rozmiar grafiki: długość 6 cm x szerokość 2 cm
Rozdzielczość grafiki: 300 dpi

Razem netto

Nakład: 2000 szt.

+ 23%VAT *
Razem brutto
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i Warunkami Uczestnictwa dla uczestników Targów i akceptuję warunki w nim zawarte.
UWAGA:
Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia!!!
…………………………………………………………………….
Pieczęć firmy

…………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

Wypełniony formularz prosimy odesłać faksem pod numer +48 (32) 455-31-61 lub e-mailem pod adres: targi@pcidays.pl

PAKIETY SPONSORSKIE

W yst aw c a

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2019r.
PEŁNA NAZWA FIRMY / WYSTAWCY
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OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STOISKO (IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON, E-MAIL)

SPONSOR IDENTYFIKATORÓW TARGOWYCH – 7000 zł netto
- pakiet sponsorski jest dostępny dla jednej firmy.
Sponsorowanie identyfikatorów targowych jest jedną
z najlepszych możliwości promocji podczas PCI DAYS 2019!
Opis proponowanego pakietu:





Bardzo dobra widoczność
Każdy gość i wystawca będzie nosić go podczas trwania całego wydarzenia!
Drukowane z dwóch stron z kolorowym logo Sponsora
Dystrybucja w rejestracji targowej dla wszystkich uczestników Targów

P ak ie t y s p o n so r sk ie

Rozmiar logotypu: szerokość 100 mm x wysokość 30 mm
Rozdzielczość grafiki: 300 dpi
Nakład: 2000 szt.

SPONSOR WODY TARGOWEJ – 10000 zł netto
- pakiet sponsorski jest dostępny dla jednej firmy.
Spacerowanie pomiędzy stoiskami wystawienniczymi podczas Targów może stać się męczące!
Uczestnicy będą pić i korzystać z nich w ciągu wszystkich dni wystawowych, aby ugasić swoje
pragnienie, dając Twojej marce doskonałą widoczność.
Opis proponowanego pakietu:





Bardzo dobra widoczność
Etykiety drukowane w pełnym kolorze
Twój branding na butelkach
Woda będzie bezpłatna i ogólnodostępna w hali wystawienniczej
Rozmiar etykiety: 154 mm x 38 mm
Rozdzielczość grafiki: 300 dpi
Nakład: 2000 szt.

Razem netto
Powiedz nam jakimi innymi świadczeniami jesteś zainteresowany
lub jakim budżetem dysponujesz, a my przygotujemy dla Ciebie
indywidualną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
W tym celu skontaktuj się z Organizatorem.

+ 23%VAT *
Razem brutto

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i Warunkami Uczestnictwa dla uczestników Targów i akceptuję warunki w nim zawarte.
UWAGA:
Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia!!!
…………………………………………………………………….
Pieczęć firmy

…………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

Wypełniony formularz prosimy odesłać faksem pod numer +48 (32) 455-31-61 lub e-mailem pod adres: targi@pcidays.pl

