
 

Proponowane formy promocji podczas  

XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego PolEcho 2022 

6-7 maja 2022 r. Katowice (hybryda) 

 

UCZESTNICTWO STACJNONARNE + ONLINE 

W przypadku udziału tylko w jednej formie (stacjonarnie lub online) zastosowanie mają 

świadczenia dotyczące wybranego formatu. Ceny pakietów nie ulegają zmianie. 

 

Pakiet Platynowego Sponsora:  

 

▪ powierzchnia wystawiennicza: 8 m2 + możliwość prezentacji wirtualnego stoiska kl. 

A (wycena na podstawie osobnego projektu. Dostępne modele prezentowane na 

expo.casusbtl.pl)  

▪ zaproszenia dla przedstawicieli firmy: 5 zaproszeń + 10 kodów dostępowych do 

transmisji online dla przedstawicieli firmy 

▪ 3 inserty do pakietów konferencyjnych – format maks. A4 + 3 dokumenty PDF 

wysyłane w pakietach konferencyjnych do uczestników 

▪ możliwość ustawienia dodatkowego 1 standu z informacją naukowo-medyczną na 

powierzchni do 2 m2 (dot. opcji stacjonarnej) 

▪ możliwość ustawienia 1 standu z informacją naukowo-medyczną w pokoju dla 

wykładowców na powierzchni do 2 m2 (dot. opcji stacjonarnej) 

▪ umieszczenie na stronie internetowej wydarzenia logotypu z przekierowaniem do 

strony Sponsora  

▪ umieszczenie logo firmy wraz z informacją o statusie Platynowego Sponsora:  

− w reklamach konferencji w mediach  

− na identyfikatorach (dot. opcji stacjonarnej) 

− na planszach na terenie obiektu konferencyjnego (tablice informacyjne, 

tablice kierunkowe) (dot. opcji stacjonarnej) 

▪ oficjalne podziękowania dla Sponsora podczas inauguracji i wystąpienia końcowego  

 

Wartość pakietu: 70 000,00 PLN netto 

Opcja: Platynowy Sponsor na wyłączność – do negocjacji 

 

 

 

https://expo.casusbtl.pl/


 

 

Pakiet Złotego Sponsora:  

 

▪ powierzchnia wystawiennicza: 6 m2 + możliwość prezentacji wirtualnego stoiska kl. 

B (wycena na podstawie osobnego projektu. Dostępne modele prezentowane na 

expo.casusbtl.pl)  

▪ zaproszenia dla przedstawicieli firmy: 4 zaproszeń + 6 kodów dostępowych do 

transmisji online dla przedstawicieli firmy 

▪ 2 inserty do pakietów konferencyjnych – format maks. A4 + 3 dokumenty PDF 

wysyłane w pakietach konferencyjnych do uczestników 

▪ umieszczenie na stronie internetowej konferencji logotypu z przekierowaniem do 

strony Sponsora  

▪ umieszczenie logo firmy wraz z informacją o statusie Złotego Sponsora  

− w reklamach konferencji w mediach  

− na planszach na terenie obiektu konferencyjnego (tablice informacyjne, tablice 

kierunkowe) (dot. opcji stacjonarnej) 

▪ oficjalne podziękowania dla Sponsora podczas inauguracji i wystąpienia końcowego  

 

Wartość pakietu: 50 000,00 PLN netto  

 

Pakiet Srebrnego Sponsora:  

 

▪ powierzchnia wystawiennicza: 6 m2 + możliwość prezentacji wirtualnego stoiska kl. 

C (wycena na podstawie osobnego projektu. Dostępne modele prezentowane na 

expo.casusbtl.pl)  

▪ zaproszenia dla przedstawicieli firmy: 3 zaproszenia + 4 kody dostępowe do 

transmisji online dla przedstawicieli firmy 

▪ 1 insert do pakietów konferencyjnych – format maks. A4 + 1 dokument PDF 

wysyłane w pakietach konferencyjnych do uczestników 

▪ umieszczenie na stronie internetowej konferencji logotypu z przekierowaniem do 

strony Sponsora  

▪ umieszczenie logo firmy wraz z informacją o statusie Srebrnego Sponsora  

− na planszach na terenie obiektu konferencyjnego (tablice informacyjne, tablice 

kierunkowe) (dot. opcji stacjonarnej) 

▪ oficjalne podziękowania dla Sponsora podczas inauguracji i wystąpienia 

końcowego  

 

Wartość pakietu: 35 000,00 PLN netto 

https://expo.casusbtl.pl/
https://expo.casusbtl.pl/


 

 

Pozostałe usługi poza pakietami:  

 

▪ organizacja sesji satelitarnej / wykładu sponsorowanego z udziałem ekspertów 

zaproszonych przez Sponsora: do negocjacji 

▪ uczestnictwo w sesji lunchowej (możliwość uczestnictwa kilku sponsorów w sesji): 

7 000,00 PLN netto 

▪ wynajem sali warsztatowej: 3 000,00 PLN netto 

▪ stoisko stacjonarne (cena za 1 m2): 1 500,00 PLN netto 

▪ stoisko wirtualne: wg indywidualnej wyceny  

▪ umieszczenie logo firmy na smyczach konferencyjnych: 8 000,00 PLN netto (opcja tylko 

na wyłączność) 

▪ ustawienie planszy z logo firmy na terenie ekspozycji: 4 000,00 PLN netto  

▪ załączenie materiałów do toreb konferencyjnych: 1 500,00 PLN netto  

▪ dołączenie materiałów PDF do pakietów wysyłanych uczestnikom: 1 500,00 PLN netto  

▪ logo na identyfikatorach: 8 000,00 PLN netto (opcja dla Sponsorów Złotych 

i Srebrnych)  

▪ projekcja reklamy Sponsora pomiędzy sesjami: 3 000,00 PLN netto (za każde 

rozpoczęte 30 sek.) 

▪ sponsoring VIP-roomu: do negocjacji  

 

Opłaty rejestracyjne:  

A. Udział stacjonarny (udział stacjonarny + dostęp do transmisji na żywo oraz nagrań przez 3 m-

ce po wydarzeniu): 

▪ wpłata do 31 marca 2022 r.: 600 PLN brutto 

▪ wpłata od 30 kwietnia 2022 r.: 700 PLN brutto 

▪ wpłata podczas wydarzenia 6-7 maja 2022 r.: 750 PLN brutto 

B. Udział online (wyłącznie dostęp do transmisji na żywo, bez późniejszego dostępu do nagrań): 

400 PLN brutto 

 

Istnieje możliwość negocjacji indywidualnych warunków współpracy.  

 

 

Biuro organizacyjne:  

Piotr Paluszyński 

tel: +48 662 021 185 

piotr.paluszynski@casusbtl.pl 

mailto:piotr.paluszynski@casusbtl.pl

