Karta zgłoszenia promocji firmy
XVII Konferencja Naukowo-Technicza, Licheń 13-15.03.2019 r
Kartę zgłoszenia promocji firmy proszę wysłać
e-mailem : konferencja@forum-wodociagi.pl lub faksem pod numer 61 426-29-51

- Ilość prelekcji ograniczona planem konferencji,
- ilość stoisk ograniczona wielkością dostępnego miejsca,
-ilość sponsorów ograniczona programem
Ostateczna decyzja o przyjęciu danej formy promocji należy do organizatora, który
każdorazowo musi potwierdzić jej przyjęcie.
Rodzaj promocji

Cena netto
+ 23% VAT

15- minutowa prelekcja reklamowa

3900 zł netto + 23% VAT = 4797 zł

15- minutowy uzgodniony referat
techniczny wyłącznie nt. nowych
urządzeń, ciekawych rozwiązań itp.

2900 zł netto + 23% = 3567 zł

Warunkiem niezbędnym jest uzgodnienie
tematyki referatu z organizatorami

Wystawa firmy
Wystawa w hali głównej hotelu , zapewniamy
900 zł netto + 23% = 1107 zł
miejsce ok. 1,5m dł i 1 m głębokości,
udostępniamy stół i krzesła. Wyposażenie
oraz ew. zabudowa zależy od wystawy.

Sponsor wspierający
Pakiet zawiera :
1) 20 minutową prelekcję reklamową
najlepszym czasie konferencyjnym
2) Wystawę firmy w strategicznym
miejscu przy sali wykładowej
bezpośrednio obok serwisu
kawowego
6900 zł netto+ 23% = 8487 zł
3) logo firmy na materiałach
konferencyjnych
4) baner firmy na głównej sali
konferencyjnej
5) dystrybucję mat. reklamowych
przez dołączenie ich do mat.
seminaryjnych dla każdego
uczestnika

Zamawiam
(proszę oznaczyć
X)

Sponsor główny

Oferta przygotowana
indywidualnie. W razie
zainteresowania prosimy o
kontakt

Uwaga : Zgłoszenie i wpłata nie później niż do 28.02.2019r
Warunkiem koniecznym skorzystania z promocji firmy jest zgłoszenie
uczestnictwa co najmniej jednej osoby z danej firmy w konferencji poprzez wysłanie karty
zgłoszenia uczestnictwa.

Nazwa i adres firmy zgłaszającej: .................................................................................................................
Nr telefonu :....................................................................................................................................................
NIP firmy zgłaszającej: .................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za kontakt z organizatorami: ..................................................................................
e-mail do kontaktu : ……………………………………………………………………………………………………
Koszty reklamy w wysokości .....................zł przekazuję na konto firmy organizującej Konferencję:
„PRO-CONSULTING”
ul. Żeromskiego 38, 62-200 Gniezno
NIP: 784-21-71-289.
PKO BP S.A. KONTO INTELIGO nr 50102055581111120151500086
z dopiskiem: „promocja –Konferencja Licheń 2019”
do dnia 28.02.2019r
UWAGA: Rezerwacja danego rodzaju promocji wymaga wpłaty pełnej należności. Warunkiem prawidłowego zaksięgowania
wpłaty jest podanie na przelewie pełnej nazwy i adresu firmy zgłaszającej.

Pieczątka firmowa

................................., dnia .....................

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

Podpis osoby zgłaszającej

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

