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_Kongres Expo___________e_____________________       .____________        ___  

 

__Tylko: 4 190 zł netto__________________________________________________________________________.._______________                __________  

 

Jednomodułowe stoisko z dedykowaną grafiką, jednym pełnym uczestnictwem w Kongresie oraz jedną dodatkową osobą obsługi 

stoiska. Ta oferta dedykowana jest firmom, które chcą zaprezentować się wśród kongresowych gości, opowiedzieć o nowych 

produktach przy kawie w hotelowym foyer. Ważnym elementem stoiska jest dedykowana grafika, przygotowana według Państwa 

projektu, wydrukowana na ponad 2 m2 powierzchni wyeksponowanego stoiska.  

 

Pakiet zawiera:  

- dedykowaną grafikę na stoisku 

- pełne uczestnictwo w Kongresie dla jednej osoby  

- uczestnictwo jednej dodatkowej osoby obsługi (przerwy kawowe, lunche bez wykładów i warsztatów) 

- dystrybucję materiałów reklamowych wśród uczestników wydarzenia (zastrzegamy ograniczenia  

  dot. objętości i wagi) 

 

O lokalizacji stoisk decyduje kolejność zgłoszeń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, gdzie może 

zostać umieszczone Twój Kongres Expo. 
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__Kongres Expo plus_________________________________________________________________________.____           ____________                                                               

 

__Tylko: 6 490 zł netto_________________________________________                                                              ___.._____________________________ 

 

Powiększone stoisko Kongres Expo plus, to podwójne stoisko z dedykowaną grafiką, dwoma pełnymi uczestnictwami w Kongresie 

i dodatkowym cateringiem dla dwóch osób obsługujących stoisko.  

 

Pakiet zawiera:  

- dedykowaną grafikę na podwójnym stoisku 

- pełne uczestnictwo w Kongresie dla dwóch osób  

- uczestnictwo dwóch dodatkowych osób obsługi (przerwy kawowe, lunche bez wykładów i warsztatów) 

- dystrybucja materiałów reklamowych wśród uczestników wydarzenia (zastrzegamy ograniczenia dot. objętości i wagi) 

 

O lokalizacji stoisk decyduje kolejność zgłoszeń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, gdzie może zostać umieszczone Twój 

Kongres Expo. 
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___Zobacz film z XVII Kongresu Badaczy _____________________________________________________________ 

 

 

__Zdjęcia z XVII Kongresu Badaczy dostępne są tu ________________________________________________________________________________   

Skontaktuj się z nami i omów szczegóły Twojej obecności wśród ponad 500 uczestników z blisko 200 firm, tworzących jedną 

z największych platform networkingowych w polskim marketingu.  To wyjątkowa okazja do zaprezentowania Twojej firmy oraz jej 

produktów publiczności, podczas najlepiej ocenianego wydarzenia w branży Consumer Intelligence.  

XVIII Kongres Badaczy odbędzie się 19-20 października 2017 r., w warszawskim hotelu Marriott.  

Iwona Ziółkowska, ziokowska@ora.pl, 22 649 97 74  
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