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W imieniu Komitetu Organizacyjnego Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego i konferencji Geomatyka' 2016 przedstawiamy 

możliwości zaprezentowania się dla potencjalnych sponsorów i wystawców. Oferta skierowana jest zarówno do dużych jak  

mniejszych firm zainteresowanych sponsorowaniem tego wydarzenia. Zapraszamy do skorzystania z ofert promocyjnych 

przedstawionych poniżej. 

Pakiet  Strategic Diamond Platinum Amber 

Prezentacja firmy (np. poprzez wyświetlania filmu reklamującego/ 
informacyjnego)   

v v     

Dołączenie materiałów reklamujących firmę i/lub gadżetów z logo firmy do 

zestawu materiałów konferencyjnych jaki otrzymuje każdy z uczestników 

Kongresu i Geomatyki 2016 

v v 
  

Oficjalne podziękowanie wygłoszone na inauguracji BKG  v v 
  

Stoisko promocyjne v v 4 m2 
 

Uczestnictwo w Kongresie  jednej  osoby 
v  

(2 dni) 
v 

 (2 dni) 
v 

 (1 dzień)  

Umieszczenie nazwy  i logo firmy na materiałach konferencyjnych 
(Książka Streszczeń i Program Konferencji) oraz na stronie internetowej 
Kongresu wraz z linkiem do strony internetowej firmy 
 
Umieszczenie reklamy typu roll-up  z logo firmy podczas rejestracji 

uczestników oraz na sali ze stoiskami promocyjnymi 

 

Zestaw materiałów konferencyjnych   

v v v v 

Cena PLN (bez VAT-u) >25000 7000  3500   1000 

* Informacja o Państwa firmie pojawi się na stronie internetowej BKG po podpisaniu porozumienia o współpracy.  

Przygotowaliśmy także opcję specjalną Ad-Hoc – jest to oferta skierowana do tych sponsorów, którzy wyrażą chęć innego niż 

zaproponowanego wyżej sposobu współpracy w konferencji (np. sposorowane dedykowanych sesji, sponsorowanie uczestnictwa 

zaproszonych osób, panelistów, keynote speakers, wydarzeń uroczystej kolacji, i innych wydarzeń związanych z Kongresem) 

oraz pojedyncze oferty dla sponsorów i wystawców przedstawione poniżej.  

 
Cena PLN 

 (bez VAT-u) 

Nazwa i logo firmy na materiałach konferencyjnych  (Książka Streszczeń, Program Konferencji) oraz na 
stronie internetowej Kongresu wraz z linkiem do strony internetowej firmy  

500 

Prezentacja posterów reklamujących typu roll-up z własnym stojakiem  -  (2 dni) 500 

Umieszczenie baneru z logo firmy podczas rejestracji uczestników oraz na sali ze stoiskami promocyjnymi  

(dwa dni) 
500 

 Stoisko promocyjne na jeden  dzień (powierzchnia  2 m2 ) i uczestnictwo jednej osoby  (preferowany piątek)  1000 

 


