Targi - Pakiety Sponsorskie RENEXPO® Poland 2017
Platynowy

Złoty

Srebrny

Brązowy

Liczba możliwych sponsorów

1

2

2

2

Reklama na odwrocie karty wstępu na targi*

+

30 m²

25 m²

20 m²

15 m²

1 osoba

1 osoba

1 osoba

1 osoba

Roll up przed wejściem na targi*

+

+

Logo w katalogu targów*

+

+

+

+

Logo sponsora w jednej reklamie targów w
jednym z czasopism fachowych (wybranym
przez REECO Poland Sp. z o.o.)*

+

Reklama w newsletterze targów*

+

+

+

+

1 Strona

1 Strona

1/2 Strony

1/4 Strony

Zlinkowane logo na stronie internetowej
wydarzenia *

+

+

+

+

Redakcja jednej notatki prasowej i rozesłanie
jej do rozdzielnika prasowego

+

100 bezpłatnych biletów wstępu na targi ze
Sponsorem jako firmą zapraszającą także
jako PDF

+

+

+

+

Logo Sponsora na Planie Hali dla
zwiedzających*

+

+

+

+

35.200 PLN

29.800 PLN

24.900 PLN

17.600 PLN

Stoisko z wyposażeniem

Uczetsnictwo w konferencji

Reklama w katalogu targów*

Dodatkowe możliwości sponsoringu

Ceremonia Otwarcia RENEXPO® Poland / lub Kolacja Profesjonalistów OZE
- rozpoznawalność Sponsora poprzez banner, roll up albo plakat w trakcie Wieczoru Wystawców, logo na serwetkach
itp. *
- logo na stronie internetowej i w programie jako Sponsora Ceremonii Otwarcia
- Logo i reklama w katalogu targów

20.000 PLN

*dostarczone przez sponsora
Ceny nie zawierają podatku VAT
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Wybór pakietu:

Targi - Pakiety Sponsorskie (proszę zakreślić)
Platynowy Pakiet Sponsorski

35.200 PLN

Złoty Pakiet Sponsorski

29.800 PLN

Srebrny Pakiet Sponsorski

24.900 PLN

Brązowy Pakiet Sponsorski

17.600 PLN

Dodatkowe możliwości Sponsoringu (proszę zakreślić)
Kolacja Profesjonalistów OZE

20.000 PLN
20.000 PLN

Ceremonia Otwarcia RENEXPO®
Poland

Dane kontaktowe:
Nazwa Firmy:

Dział:

Ulica/skrytka pocztowa:

Kraj/kod pocztowy/miejscowość:

Numer telefonu:

Fax:

Email:

Strona internetowa:

NIP:
*dostarczone przez sponsora
Ceny nie zawierają podatku VAT
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Dyrektor/Prezes:

Tel.:

Email:

Osoba kontaktowa w kwestii sponsoringu:

Tel.:

Numer komórkowy:

Email:

Proszę przygotować mi indywidualny pakiet sponsorski, w tym celu proszę o kontakt.
Niniejszym zamawiam wybrany/e pakiet/y sponsorski/e. Pakiety sponsorskie nie zawierają kosztów produkcji materiałów
reklamowych. Przyznanie i wyrażenie ugody na sponsoring następuje po sprawdzeniu możliwości sponsoringu.
Odpowiednie warunki handlowe, które są częścią umowy są mi znane i akceptuje je. Aby umowa była ważna wymagana
jest zgoda Organizatora.

Miejscowość, data:

Prawnie wiążący podpis:

Pieczątka:

Wypełniony formularz prosze wysłać na adres email info@reeco-poland.pl lub faxem na numer
+48-22-379-78-60.

*dostarczone przez sponsora
Ceny nie zawierają podatku VAT
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