
                                                                                                       
 

 

OFERTA SPONSORSKA 

22-23 listopada  2022,  Hotel Barczyzna 

 
 

Pakiety  specjalne   
 
akredytacje dla 2 osób +rollup  - 1800 zł netto               akredytacje dla 2 osób + stoisko 2mx2m - 2300 zł netto 
 

*** 
 

A. OFERTA Pakietów Sponsorskich  

B. opis pakietów - sekcja B 

C. warunki ogólne - sekcja C 

D. formularz zgłoszenia pakietu - sekcja D 

 

Lp. rodzaj sponsoringu – nazwa pakietu kwota netto wybieram 

I Parter Główny 5 000zł  

II Partner 3 000 zł  

III Stoiska wystawowe i inne formy:   

 Stoisko  wystawowe 2 mb  x 2 mb. 2 500 zł  

 Roll up 1 szt. 300 zł  

 Balon na zewnątrz hotelu 1 szt. 750 zł  

IV Sponsor smyczy do identyfikatorów 50 szt. 700 zł  

V Sponsor druku identyfikatorów  50 szt. 800 zł  

 Pakiety integracyjne:   

 Partner uroczystej kolacji 2 000 zł  

 Partner przerwy kawowej 800 zł  

 
Partner wydarzenia sportowego / mecz piłki nożnej Polska – Meksyk         
w ramach Mistrzostw Świata  

1500zł  

 

 

 

 



 

B. Opis pakietów sponsorskich 

Pakiet sponsorski nr I – PARTNER GŁÓWNY  
koszt:    5 000 zł netto 
 
obejmuje: 

1. Akredytacje bezpłatne dla trzech osób. 
2. Branding głównej sali wydarzenia na wyłączność.  
3. Bezpłatne miejsce na stoisko. 
4. Zamieszczenie tytułu Partner Główny i logo sponsora na identyfikatorach uczestników konferencji. 
5. Zamieszczenie tytułu Partner Główny wraz z logo sponsora we wszystkich materiałach konferencyjnych. 
6. 2 szt. rollup. 
7. Miejsce na 1 balon na zewnątrz hotelu lub inny rodzaj elementu wolnostojącego (rozmiar do uzgodnienia z organizatorem po 

zatwierdzeniu hotelu). 

 
Pakiet sponsorski nr II -  PARTNER  
koszt:  2 500 zł netto 
 
obejmuje: 

1. Akredytacja bezpłatna dla jednej osoby. 
2. Zamieszczenie tytułu Partner i logo sponsora na identyfikatorach uczestników konferencji. 
3. Zamieszczenie tytułu Partner wraz z logo sponsora we wszystkich materiałach konferencyjnych. 
4. 2 szt. roll up. 
5. Miejsce na 1 balon na zewnątrz hotelu lub inny rodzaj elementu wolnostojącego (rozmiar do uzgodnienia z organizatorem po 

zatwierdzeniu hotelu). 
 
Pakiet sponsorski nr III – STOISKA WYSTAWOWE I INNE FORMY 
 

• Stoiska wystawowe (wymiary: ok.2 x 2 mb), koszt 2 500 zł netto 

• Roll up 1 szt., koszt 300 zł netto 

• Balon na  zewnątrz hotelu 1 szt., koszt 750 zł netto 
 
Pakiet sponsorski nr IV– SPONSOR SMYCZY DO IDENTYFIKATORÓW  
koszt: 700 zł netto 
 
obejmuje: 

1. Wręczenie podczas rejestracji gości -  wszystkim uczestnikom konferencji, smyczy do identyfikatora z naniesionym logo 
sponsora. 

2. Zamieszczenie logo sponsora we wszystkich materiałach konferencyjnych. 
3. 1 szt. roll up lub inny rodzaj elementu wolnostojącego (rozmiar do uzgodnienia z organizatorem po zatwierdzeniu hotelu).  

 
 
Pakiet sponsorski nr V– SPONSOR DRUKU  IDENTYFIKATORÓW  
koszt: 800 zł netto 
 
obejmuje: 

1. Wręczenie, podczas rejestracji gości -  wszystkim uczestnikom konferencji, smyczy do identyfikatora z naniesionym logo 
sponsora. 

2. Zamieszczenie logo sponsora we wszystkich materiałach konferencyjnych. 
3. 1 szt. roll up lub inny rodzaj elementu wolnostojącego (rozmiar do uzgodnienia z organizatorem po zatwierdzeniu hotelu).  

 
PAKIETY INTEGRACYJNE 

Partner uroczystej kolacji i after party 
koszt: 2 000 zł netto  
szczegóły do uzgodnienia z organizatorami. 
 
Partner przerwy kawowej  
koszt: 800zł netto 
szczegóły do uzgodnienia z organizatorami. 
 
Partner wydarzenia sportowego / mecz piłki nożnej Polska – Meksyk         w ramach Mistrzostw Świata 
koszt: 1500zł netto 
szczegóły do uzgodnienia z organizatorami. 
 



 

C. Warunki ogólne: 

1. Organizatorem  Konferencji   jest  Zarząd Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji  „Mediakom”. 

2. Tytuł Sponsora uprawnia  do korzystania z uzgodnionych form reklamy w trakcie organizacji i przebiegu konferencji, pomocy 

technicznej podczas jej trwania oraz innych pisemnie ustalonych warunków. 

3. Sponsor zobowiązuje się w czasie trwania konferencji  nie korzystać z innych formy  marketingu  i reklamy niż uzgodnione i ujęte 

w umowie sponsorskiej. 

4. W celu uzyskania tytułu Sponsora i związanych z nim uprawnień należy wypełnić  „Formularz Pakietów Sponsorskich” zawarty w  

sekcji  D, a następnie: 

➢ skontaktować się telefonicznie z organizatorem, a następnie wypełnić  ww. Formularz Pakietów Sponsorskich. 

➢ przesłać pocztą elektroniczną  wypełniony ww.  „Formularz pakietów sponsorski” na adres: dyrektor@mediakom.net.pl 

➢ organizator po otrzymaniu formularza potwierdzi  pocztą elektroniczną przyjęcie zamówienia sponsoringu i dokona 

ostatecznych uzgodnień. 

➢ podpisać umowę sponsoringu  i zrealizować w terminie zobowiązania  z niej wynikające w tym finansowe.  

➢ Rezygnacja z roli Sponsora bez ponoszenia opłaty może nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia o rezygnacji, 

doręczonego  na adres poczty elektronicznej dyrektor@mediakom.net.pl  do dnia 10 listopada 2022. 

5. W przypadku rezygnacji z roli Sponsora po 10 listopada br, opłata z tytułu udziału w wydarzeniu wymagana jest w kwocie 80% jej 

wartości, w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłata podlega zwrotowi wyłącznie  do wysokości 20% jej wartości. 
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D. Formularz pakietu sponsorskiego 

Dane firmy ubiegającej się o pakiet sponsorski 

Numer i nazwa pakietu ……………………..……………….. o wartości ……………………….. 

imię i nazwisko osoby zamawiającej   ............. 

dane do  kontaktu       ............  

nazwa firmy (do wystawienia faktury VAT).................... 

adres (ulica, numer)   ......................... 

adres (kod, miasto)   .................. 

NIP     .................. 

 
 Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom, Świętokrzyska 30 lok. 63,     00-
116, Warszawa. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu organizacji spotkania tj. do rejestracji uczestników  i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego 
wydarzenia. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
rejestracji. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Więcej na ten 
temat polityka prywatności. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty zapewniające obsługę Wydarzenia. 
 

    Akceptuję wyżej wymienione warunki i upoważniam organizatora, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM z siedzibą w 
Warszawie;  ul. Wspólna 50a lok.35; 00-514  do wystawienia faktury VAT w wersji elektronicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
.............................................................................  
data i czytelny podpis osoby (-ób) upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu firmy 

 
 
 


