
                           

VI SPOTKANIE NAUKOWE PTTMH 

PAKIETY SPONSORSKIE 

                                                                   

PROBLEMY KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO  
-ZNAK NASZYCH CZASÓW, WYZWANIE DLA LEKARZY I FIZJOTERAPEUTÓW 

 
BOLESŁAWIEC 25.03.2023 

 
 
CEL SPOTKANIA NAUKOWEGO 

 
Celem konferencji jest wymiana poglądów, doświadczeń, obserwacji i praktycznych rozwiązań w pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu 
dolegliwości kręgosłupa szyjnego. 

 
DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ SPONSOREM?  
 
Sponsoring konferencji umożliwia:  
- dotarcie do atrakcyjnej, szerokiej grupy odbiorców,  

- zaprezentowanie swojej firmy, oferty, produktu, 

- promocję marki i budowanie pozytywnego wizerunku firmy,  
- budowanie przewagi na rynku i pozycji lidera poprzez udział w ważnych, strategicznych dla rynku wydarzeniach, 
- szeroką promocję Państwa marki poprzez działania związane z promocją Spotkania Naukowego. 
 

 
 SPONSOR 

GŁÓWNY 
SPONSOR 

BIZNESOWY 
PARTNER  

EXPO 
PAKIET 

PODSTAWOWY 

Wykład promocyjny partnera  - przedstawienie marki lub produktu( do 
15 minut) 
 

✔ 
   

Logo firmy partnera na sali  i przy wejściu na salę wykładową (banery, 
roll-up’y własne partnera)* 

✔ 
   

Emisja filmu promocyjnego firmę partnera na Facebook-u wydarzenia 
(materiał własny partnera)* 

✔ 
   

Wpis promocyjny (krótka informacja o firmie)  w serwisach 
internetowych i wybranych materiałach promocyjnych wydarzenia z 
przekierowaniem do strony partnera 

✔ ✔ 
  

Logo wraz  z przekierowaniem na stronę sponsora w serwisach 
internetowych oraz w materiałach promocyjnych I marketingowych 
wydarzenia 

✔ ✔ ✔ 
 

Otwarta powierzchnia wystawiennicza (ok. 9 m2) 
 

✔ ✔ ✔ 
 

Post informacyjny wraz z logo sponsora  na Facebook-u wydarzenia 
 

✔ ✔ ✔ 
 

Uczestnictwo w konferencji 
 

✔2 osoby ✔1 osoba ✔1 osoba  

Zaproszenie na kolację 
 

✔ 2 osoby ✔1 osoba   

Insert materiałów promocyjnych do pakietów konferencyjnych 
uczestników* 
 

✔ ✔ 
 

✔ 

 

Ekspozycja roll-up’u reklamowego w przestrzeni konferencyjnej * 
 

✔2 szt. ✔ 2 szt.  ✔ 1 szt. 

Ceny netto 5000,00 zł  3500,00 zł 2000,000 zł 1000,00 zł 

 
* wszystkie materiały reklamowe: banery, roll-up’y, ulotki oraz maulimedia promocyjne dostarczane są przez partnera. W przypadku ich niedostarczenia organizator jest 
zwolniony z obowiązku realizacji odpowiednich opcji w ramach wybranego pakietu, Cena pakietu uzgodniona między stronami w umowie jest wiążąca dla partnera na każdym 
etapie.  
 

 



FORMULARZ ZAMÓWIENIA 

 

nazwa firmy:  

 

................................................................................................................................................................................................................................ 

adres:  

 

................................................................................................................................................................................................................................ 

kod pocztowy/miejscowość: 

 

................................................................................................................................................................................................................................ 

numer telefonu:  

 

................................................................................................................................................................................................................................ 

e-mail  

 

e-mail: 

..................................................@........................................................................................................................................................................... 

 

www:……………….................................................................................................................................................................................................. 

NIP:  

 

................................................................................................................................................................................................................................ 

Osoba kontaktowa w kwestii sponsoringu: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail 

 

................................................................................................................................................................................................................................ 

 

numer telefonu........................................................................................e-mail:  ................................................@................................................ 
 

wybór pakietu  (proszę zakreślić) 

 

SPONSOR GŁÓWNY 5000,00  

SPONSOR BIZNESOWY 3500,00  

PARTNER EXPO 2000,00  

PAKIET PODSTAWOWY 1000,00  

do powyższych cen należy doliczyć 23% podatek VAT 

 
Wypełniony formularz proszę wysłać na adres email pttmh@ctmrakowski.pl 
 
Kontakt:         
 
Katarzyna Polańska-Bebejewska         
pttmh@ctmrakowski.pl        
tel. +48 508 170 938            
  
         
          
         
www.pttmh.org 
pttmh@ctmrakowski.pl 


