SALON WYSTAWOWY
Nowoczesne i bezpieczne wyposażenie taboru

Zapraszamy Państwa do prezentacji własnych wyrobów
w zakresie wyposażenia taboru
(systemy wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pożaru,
materiały i elementy niemetalowe)

PAKIETY PROMOCYJNE

PLATINUM SPONSOR (Pakiet I)
Cena pakietu: 5000 zł netto
Opłata zawiera:
 bezpłatne uczestnictwo w konferencji dla 2 osób;
 rezerwacja VIPowskich 2 miejsc siedzących w pierwszych rządach;
 możliwość prezentacji wyrobów i produktów firmy w Salonie Wystawowym;
 PLATINUM SPONSOR ma również unikatową możliwość wystawienia stoiska w Holu Głównym przy recepcji
rejestrującej Uczestników
 możliwość wstawienia wybranej liczby bannerów lub roll-up’ów w dowolnym miejscu związanym z Konferencją:
np. wewnątrz sali konferencyjnej, w Salonie Wystawowym, Holu Głównym, przy recepcji;
 Pokaz filmu reklamowego lub prezentacji SPONSORA PLATINUM na multimedialnym ekranie w Holu
Głównym przy recepcji rejestrującej Uczestników;
 Imienne podziękowania dla SPONSORA PLATINUM na rozpoczęcie i na zakończenie konferencji;
 umieszczenie logotypu SPONSORA PLATINUM na identyfikatorach uczestników oraz
konferencyjnych;

torbach

 możliwość wręczenia dowolnej ilości materiałów informacyjnych i gadżetów uczestnikom konferencji;
 możliwość dołączenia materiałów informacyjnych lub gadżetów firmy do materiałów rozdawanych przez
organizatora;
 zamieszczenie logotypu SPONSORA PLATINUM na stronie internetowej www.ikolej.pl
poświęconej konferencji wraz z przekierowaniem na stronę internetową Sponsora;

w informacji

 prawo do używania tytułu SPONSORA PLATINUM, informacji o prezentacji firmy w Salonie Wystawowym
konferencji we własnych materiałach reklamowych i promocyjnych zgodnie z potrzebami i uznaniem firmy, z
podaniem pełnej nazwy konferencji oraz nazwy organizatora;

GOLD SPONSOR (Pakiet II)
Cena pakietu: 3000 zł netto
Opłata zawiera:
 bezpłatne uczestnictwo w konferencji dla 1 osoby;
 możliwość wstawienia przenośnego bannera lub roll-up’u wewnątrz sali konferencyjnej oraz w Salonie
Wystawowym;
 możliwość prezentacji wyrobów i produktów firmy w Salonie Wystawowym;
 możliwość wręczenia materiałów informacyjnych lub gadżetów uczestnikom konferencji;
 możliwość dołączenia materiałów informacyjnych lub gadżetów firmy do materiałów rozdawanych przez
organizatora;
 prawo do używania informacji o prezentacji firmy w Salonie Wystawowym konferencji we własnych
materiałach reklamowych i promocyjnych zgodnie z potrzebami i uznaniem firmy, z podaniem pełnej nazwy
konferencji oraz nazwy organizatora;
 zamieszczenie logo firmy na stronie internetowej www.ikolej.pl w informacji poświęconej konferencji wraz
z przekierowaniem na stronę internetową;

SILVER SPONSOR (Pakiet III)
Cena pakietu: 1500 zł netto
Opłata zawiera:
 możliwość wstawienia przenośnego bannera lub roll-up’u w Salonie Wystawowym;
 możliwość prezentacji wyrobów i produktów firmy w Salonie Wystawowym;
 możliwość wręczenia materiałów informacyjnych lub gadżetów uczestnikom konferencji;
 prawo do używania informacji o prezentacji firmy w Salonie Wystawowym konferencji we własnych materiałach
reklamowych i promocyjnych zgodnie z potrzebami i uznaniem firmy, z podaniem pełnej nazwy konferencji oraz
nazwy organizatora;
 zamieszczenie logo firmy na stronie internetowej www.ikolej.pl w informacji poświęconej konferencji wraz
z przekierowaniem na stronę firmy;

BROWN SPONSOR (Pakiet IV)
Cena pakietu: 800 zł netto
Opłata zawiera:
 możliwość wstawienia przenośnego bannera lub roll-up’u w Salonie Wystawowym;
 możliwość wręczenia materiałów informacyjnych lub gadżetów uczestnikom konferencji;
 prawo do używania informacji o prezentacji firmy w Salonie Wystawowym konferencji we własnych
materiałach reklamowych i promocyjnych zgodnie z potrzebami i uznaniem firmy, z podaniem pełnej nazwy
konferencji oraz nazwy organizatora;
 zamieszczenie logo firmy na stronie internetowej www.ikolej.pl w informacji poświęconej konferencji;

Materiały reklamowe dla uczestników i do Salonu Wystawowego należy dostarczyć:


ulotki reklamowe i informacyjne, gadżety (do materiałów konferencyjnych dla uczestników) –
do dnia 21 maja 2021 r. na adres INSTYTUTU KOLEJNICTWA, ul. Chłopickiego 50, 04-275
Warszawa

 banery, roll-up’y, eksponaty wystawowe do dnia 21 maja 2021 r. na adres INSTYTUTU
KOLEJNICTWA, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
 lub dostarczyć 26 maja 2021 r. na miejsce 1 dnia konferencji WARSAW MARRIOTT HOTEL
Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa.
Udział w konferencji dla wszystkich pozostałych osób zgłoszonych z Państwa firmy płatny dodatkowo
według standardowych opłat. Za prezentację firmy i udział w konferencji, jeśli będzie takie Państwa
życzenie, możemy wystawić wspólną fakturę sumującą koszty.

W razie dodatkowych pytań proszę kontaktować się z Komitetem Organizacyjnym:
Marcin Małek tel. +48 504 996 135, e-mail: mmalek@ikolej.pl
lub tel.: +48 22 47 31 458, fax: +48 22 610 75 97, e-mail: fire.conference@ikolej.pl

