
 

Proponowane formy promocji podczas  

XXII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego PolEcho 2020 

10-11 lipca 2020 r. Gdańsk 

 

 

Pakiet Platynowego Sponsora:  

 

▪ powierzchnia wystawiennicza: 20 m2  

▪ zaproszenia dla przedstawicieli firmy: 10 zaproszeń  

▪ 3 inserty do pakietów konferencyjnych – format maks. A4  

▪ możliwość ustawienia dodatkowego 1 standu z informacją naukowo-medyczną na 

powierzchni do 2 m2  

▪ możliwość ustawienia 1 standu z informacją naukowo-medyczną w pokoju dla 

wykładowców na powierzchni do 2 m2  

▪ umieszczenie na stronie internetowej wydarzenia logotypu z przekierowaniem do 

strony Sponsora  

▪ umieszczenie logo firmy wraz z informacją o statusie Platynowego Sponsora:  

− w reklamach konferencji w mediach  

− na identyfikatorach  

− na planszach na terenie obiektu konferencyjnego (tablice informacyjne, 

tablice kierunkowe)  

▪ oficjalne podziękowania dla Sponsora podczas inauguracji i wystąpienia końcowego  

 

Wartość pakietu: 60 000,00 PLN netto 

Opcja: Platynowy Sponsor na wyłączność – do negocjacji 

 

 

Pakiet Złotego Sponsora:  

 

▪ powierzchnia wystawiennicza: 12 m2  

▪ zaproszenia dla przedstawicieli firmy: 6 zaproszeń  

▪ 2 inserty do pakietów konferencyjnych – format maks. A4  

▪ umieszczenie na stronie internetowej konferencji logotypu z przekierowaniem do 

strony Sponsora  



 

▪ umieszczenie logo firmy wraz z informacją o statusie Złotego Sponsora  

− w reklamach konferencji w mediach  

− na planszach na terenie obiektu konferencyjnego (tablice informacyjne, tablice 

kierunkowe)  

▪ oficjalne podziękowania dla Sponsora podczas inauguracji i wystąpienia końcowego  

 

Wartość pakietu: 40 000,00 PLN netto  

 

 

Pakiet Srebrnego Sponsora:  

 

▪ powierzchnia wystawiennicza: 6 m2  

▪ zaproszenia dla przedstawicieli firmy: 4 zaproszenia  

▪ 1 insert do pakietów konferencyjnych – format maks. A4  

▪ umieszczenie na stronie internetowej konferencji logotypu z przekierowaniem do 

strony Sponsora  

▪ umieszczenie logo firmy wraz z informacją o statusie Srebrnego Sponsora  

− na planszach na terenie obiektu konferencyjnego (tablice informacyjne, tablice 

kierunkowe)  

▪ oficjalne podziękowania dla Sponsora podczas inauguracji i wystąpienia końcowego  

 

Wartość pakietu: 25 000,00 PLN netto  

 

 

Pozostałe usługi poza pakietami:  

 

▪ organizacja sesji satelitarnej / wykładu sponsorowanego z udziałem ekspertów 

zaproszonych przez Sponsora: do negocjacji  

▪ stoisko (cena za 1 m2): 1 500,00 PLN netto  

▪ umieszczenie logo firmy na smyczach konferencyjnych: 8 000,00 PLN netto (opcja 

tylko na wyłączność) 

▪ ustawienie planszy z logo firmy na terenie ekspozycji: 4 000,00 PLN netto  

▪ załączenie materiałów do toreb konferencyjnych: 1 500,00 PLN netto  

▪ logo na identyfikatorach: 8 000,00 PLN netto (opcja dla Sponsorów Złotych 

i Srebrnych)  



 

▪ projekcja reklamy Sponsora na ekranach w salach wykładowych pomiędzy sesjami: 

3 000,00 PLN netto 

▪ sponsoring VIP-roomu: do negocjacji  

▪ sponsoring spotkania towarzyskiego: do negocjacji  

 

Opłaty rejestracyjne:  

▪ do 31 maja 2020 r.: 550 PLN brutto 

▪ od 1 czerwca 2020 r.: 600 PLN brutto 

▪ podczas wydarzenia 10-11 lipca 2020 r.: 650 PLN brutto 

 

Istnieje możliwość negocjacji indywidualnych warunków współpracy.  

 

 

 

Biuro organizacyjne:  

Robert Michalak 

tel: +48 662 021 189 

echo@casusbtl.pl 

 

mailto:echo@casusbtl.pl
http://www.casusbtl.pl/

