W ramach Konferencji istnieje możliwość promocji firmy wg poniższego cennika.
Karta zgłoszenia promocji firmy
Konferencja „Warsztaty dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody”

18-20.09.2019r

Kartę zgłoszenia promocji firmy proszę wysłać e-mailem konferencja@forum-wodociagi.pl

Cena netto
+ 23% VAT

Rodzaj promocji

15- minutowa prelekcja reklamowa

15- minutowy uzgodniony referat
techniczny wyłącznie nt. nowych
urządzeń, ciekawych rozwiązań itp.
Warunkiem niezbędnym jest uzgodnienie
tematyki referatu z organizatorami

Wystawa firmy

Zamawiam
(proszę
oznaczyć X)

1700 zł netto + 23% VAT = 2091 zł
Zgłoszenie i wpłata nie później niż do
5.09.2019r

1300 zł netto + 23% = 1599 zł
Zgłoszenie i wpłata nie później niż do
5.09.2019r

800 zł netto + 23% = 984 zł
Zgłoszenie i wpłata nie później niż do
5.09.2018r

Sponsor wspierający
Pakiet zawiera :
- 20 minutową prelekcję reklamową
najlepszym czasie konferencji
3900 zł netto+ 23% = 4797 zł
- Wystawę firmy
- logo firmy na materiałach
Zgłoszenie i wpłata nie później niż do
reklamowych oraz seminaryjnych
5.09.2018r, ale ze względu na aktywną
jako sponsora seminarium
promocję informacji o konferencji w
- baner firmy na głównej sali
całym kraju z Państwa logo jako
sponsora sugerujemy dokonać
konferencyjnej
zgłoszenia jak najwcześniej.
- dystrybucję mat. reklamowych przez
dołączenie ich do mat.
seminaryjnych dla każdego
uczestnika

Ilość prelekcji ograniczona planem konferencji, decyduje kolejność zgłoszeń.
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 : (0-.........)

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

Fax:......................................................

NIP firmy zgłaszającej: ........................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za kontakt z organizatorami: ..................................................................................................

Koszty reklamy w wysokości .............................. zł przekazuję na konto firmy organizującej Seminarium:

„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 Boszkowo 2019”
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

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

