
FIRMA   NIP 

ADRES DO FAKTUROWANIA    

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONTAKT  

TELEFON   FAX  

ADRES DO KORESPONDENCJI    

TELEFON ORAZ E-MAIL OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ  

ZGŁASZAM PROMOCJĘ SWOJEJ FIRMY:  

KOSZT CAŁKOWITY PROMOCJI FIRMY:   ZŁ NETTO  +  23 %VAT* =  ZŁ BRUTTO
Wpłaty należy kierować na konto: NBI Media, ul. Zakopiańska 9/101, 30-418 Kraków, mBank, nr konta 19 1140 2004 0000 3902 7473 2098

SPONSORING
poszczególne pakiety sponsorskie obejmują

PLATYNOWY
9000 zł netto

ZŁOTY
7000 zł netto

SREBRNY
5000 zł netto

BRĄZOWY
3000 zł netto

Prezentację firmy podczas konferencji oraz w materiałach konferencyjnych
(na sali konferencyjnej lub na zewnątrz, w materiałach konferencyjnych reklama, artykuł lub prezentacja) 20 min 15 min 10 min

Stanowisko wystawiennicze wewnętrzne
(zabudowa własna lub stolik z 2 krzesłami) 10 m² 8 m² 6 m² 4 m²

Stanowisko wystawiennicze zewnętrzne ¹⁾
(powierzchnia ok. 10 m²) ✓
Wideowypowiedź przedstawiciela firmy
(wideowypowiedź na stronie internetowej konferencji oraz kanale YouTube) 2 min 1,5 min 1 min 30 sec

Wypowiedź przedstawiciela firmy w relacji z konferencji
(na łamach czasopisma Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne) ✓ ✓ ✓ ✓
Dołączenie folderów firmy do materiałów konferencyjnych
(objętość folderu max. 20 stron) ✓ ✓ ✓
Poster na sali konferencyjnej
(max rozmiary 250 cm x 100 cm) 2 szt. 1 szt.

Eksponat na sali konferencyjnej
(waga i rozmiar do ustalenia) ✓
Logo firmy na materiałach konferencyjnych
(materiały konferencyjne w formie płyty CD) ✓ ✓ ✓ ✓
Logo firmy na reklamach konferencji
(m.in. w drukowanej i internetowej prasie branżowej) ✓ ✓ ✓ ✓
Logo oraz zdjęcie firmy w prospekcie informacyjnym
(prospekt nt. konferencji ukaże się w j. polskim i j. angielskim) ✓ ✓ ✓ ✓
Logo firmy na stronie internetowej konferencji
(wraz z aktywnym linkiem do strony firmy) ✓ ✓ ✓ ✓
Logo firmy na ekranie podczas konferencji
(w trakcie przerw między obradami) ✓ ✓ ✓ ✓
Włączenie przedstawiciela firmy do prezydium
(podczas jednej z sesji konferencyjnych) ✓ ✓ ✓ ✓
Wręczenie pamiątkowego grawertonu
(w trakcie wieczornej Gali) ✓ ✓ ✓ ✓

ZAMAWIAM PAKIET SPONSORSKI q q q q

POZOSTAŁE FORMY PREZENTACJI CENA NETTO ZAMAWIAM
Prezentacja firmy podczas konferencji oraz w materiałach konferencyjnych
(15 min na sali konferencyjnej lub na zewnątrz, w materiałach konferencyjnych reklama, artykuł lub prezentacja) 1800 zł q
Prezentacja firmy w materiałach konferencyjnych
(materiały konferencyjne w formie płyty CD) 800 zł q
Stanowisko wystawiennicze wewnętrzne
(zabudowa własna lub stolik z 2 krzesłami na powierzchni ok. 4 m²) 1200 zł q
Stanowisko wystawiennicze zewnętrzne ¹⁾� ²⁾
(powierzchnia ok. 10 m²) 1200 zł q
Dołączenie folderów firmy do materiałów konferencyjnych
(objętość folderu max. 20 stron) 600 zł q
Wideowypowiedź przedstawiciela firmy
(czas 1 min, wideowypowiedź na stronie internetowej konferencji oraz kanale YouTube) 1000 zł q
Poster na sali konferencyjnej
(max. rozmiary 250 cm x 100 cm) 1100 zł q
Poster na sali wystawienniczej
(max. rozmiary 250 cm x 100 cm) 900 zł q

Płatności należy dokonać zgodnie z zamówieniem 
w formularzu zgłoszeniowym. Faktura zostanie 
wystawiona po dokonaniu płatności. Oświad-
czamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT. 
* W przypadku zmiany stawki VAT należy 
uwzględnić aktualną stawkę VAT. W przypadku 
inflacji przekraczającej 5% ceny mogą ulec zmianie.
Rezygnacja z promocji podczas konferencji 
musi zostać zgłoszona pisemnie Komitetowi 
Organizacyjnemu. W przypadku zgłoszenia 
rezygnacji przed 1 marca 2018 r. koszty będą 
zwracane ale pomniejszone o opłatę manipu-
lacyjną w wysokości 10%. Zwrot kosztów nie 
dotyczy przypadku zgłoszenia rezygnacji po 
1 marca 2018 r.
¹⁾ cena nie zawiera rozładunku i załadunku
²⁾ cena nie zawiera kosztów przyłączenia stoiska 
do prądu. Opłata za podłączenie wynosi 50 zł.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać faksem, e-mailem lub pocztą na adres:
Wydawnictwo NBI Media, ul. Zakopiańska 9/101, 30-418 Kraków, tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80, e-mail: kontakt@nodigpoland.pl

miejscowość, data pieczęć firmowapodpis osoby upoważnionej

FORMULARZ PROMOCJI FIRMY
podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwykopowe 

NO-DIG POLAND 2018, 18–19.04.2018 r.
(proszę wypełnić właściwe pola poniżej oraz zaznaczyć odpowiednie okienka)

NO-DIG POLAND
18-19 kwietnia 2018, Kielce

mailto:kontakt%40nodigpoland.pl?subject=

