Oferta dla Sponsora Generalnego
•

Kompleksowe wsparcie ze strony organizatorów we wszelkich sprawach związanych
z prezentacją firmy podczas Konferencji

•

Możliwość zaprezentowania firmy w formie prelekcji dla wszystkich uczestnikowi
Konferencji

•

Ekspozycja nazwy i logo firmy na dostarczonych przez firmę roll-up przy sali
wykładowej na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w dniach
11-13 września 2017 roku

•

Umieszczenie nazwy i logo firmy na stronie internetowej Konferencji „Zwierzęta w
Badaniach Naukowych”, na stronie głównej oraz w dziale „Sponsorzy” na co najmniej
cztery miesiące przed rozpoczęciem i przez dwa miesiące po zakończeniu Konferencji

•

Wyeksponowanie logo firmy w drukowanych materiałach informacyjnych
konferencyjnych

•

Możliwość umieszczenia stoiska reklamowego w czasie trwania Konferencji na
terenie SGGW, w miejscu gdzie odbywać się będzie konferencja w dniach 11-13
września 2017 roku – wielkość stoiska 4 x standardowe stoiska sponsorskie. Prawo do
wyboru miejsca w pierwszej kolejności.

•

Udostępnienie ulotek firmy podczas Konferencji na terenie SGGW

•

Udostępnienie sali na warsztaty

•

Możliwość dołączenia przez sponsora do materiałów konferencyjnych ulotek, broszur,
katalogów, próbek itp.

Minimalna wartość sponsorowania
15 000 zł
Dostępnych miejsc: 1
Osoby odpowiedzialne za kontakt ze sponsorami:
Dr inż. Katarzyna Kisiel
Dr inż. Anna Passini
Mail do kontaktów
konferencja@pollasa.pl

Oferta dla Sponsora
•

Kompleksowe wsparcie ze strony organizatorów we wszelkich sprawach związanych
z prezentacja firmy podczas Konferencji.

•

Umieszczenie nazwy i logo firmy na stronie internetowej Konferencji „Zwierzęta w
Badaniach Naukowych” na stronie głównej oraz w dziale „Sponsorzy” na co najmniej
cztery miesiące przed rozpoczęciem i przez dwa miesiące po zakończeniu Konferencji

•

Umieszczenie logo firmy w drukowanych materiałach informacyjnych
konferencyjnych.

•

Możliwość umieszczenia stoiska reklamowego w czasie trwania Konferencji na
terenie SGGW, w miejscu gdzie odbywać się będzie konferencja w dniach 11-13
września 2017 roku

•

Udostępnienie ulotek firmy podczas Konferencji na terenie SGGW

Minimalna wartość sponsorowania (zawiera standardowe stoisko sponsorskie);
2 000 PLN (500 euro)
Dostępnych miejsc:
15
Dodatkowa sala na warsztaty;
5 000 PLN (1 200 euro)
Dostępnych miejsc:
1
Dodatkowe stoisko sponsorskie;
2 000 PLN (500 euro)
Osoby odpowiedzialne za kontakt ze sponsorami:
Dr inż. Katarzyna Kisiel
Dr inż. Anna Passini
Mail do kontaktów
konferencja@pollasa.pl

