
OFERTA SPONSORSKA 
MISTRZOSTW I WARSZTATÓW PARKIECIARSKICH 

                                    NA BUDMA 2019 
 

 
I. Pakiet Sponsor Generalny Międzynarodowych Mistrzostw Parkieciarzy 2019 

Cena pakietu (indywidualne uzgodnienia) – 15.000,- zł 
II. Pakiet Sponsor Główny Międzynarodowych Mistrzostw Parkieciarzy 2019 

➢ przyznanie tytułu Sponsora Głównego Mistrzostw Polski, 
➢ umieszczenia logo Sponsora na zabudowie miejsc pracy, karty wystawcy i wjazdowe, 
➢ prezentacji produktów Sponsora, również materiały do pracy dla zawodników, 
➢ umieszczenia informacji o Sponsorze we wszystkich materiałach prasowych przesyłanych do redakcji branżowych, 
➢ umieszczenia informacji o Sponsorze w relacji z imprezy , 
➢ prezentacja  banera podczas seminarium, 
➢ prezentacji oferty oraz obecność przedstawiciela firmy na stoisku Stowarzyszenia,  
➢ udział dwóch przedstawicieli w wieczorze branżowym, 
Cena pakietu sponsorskiego wynosi 10.000,- zł 

III.  Pakiet Sponsor Międzynarodowych Mistrzostw Parkieciarzy 2019 
➢ prezentacje własnych produktów,  
➢ dystrybucji materiałów reklamowych, 
➢ ustawienia roll-up, 
➢ wykorzystania stoiska SPP do rozmów z partnerami, 
➢ udziału przedstawiciela w uroczystym wieczorze branżowy . 
Cena pakietu wynosi 7.000 zł (netto). Członkowie Wspierający mają prawo do 50% rabatu. 
Uwaga: dla sponsorów-partnerów mistrzostw budma 2018 obowiązują dotychczasowe ceny. 
Dla sponsorów i ich gości do dyspozycji strefy: biznes-room (wraz z obsługą cateringową- napoje, ciastka, kanapki) oraz 
pokazów i prezentacji ( ekran, rzutnik, nagłośnienie) 

IV. Oferta specjalna MTP -BUDMA dla Sponsorów wynajęcia stoiska w strefie SPP na Budma 2019  
➢ Powierzchnia 9 m2 wraz z standardową zabudową stoiska –  4 950 PLN netto + 1010 PLN netto – opłata rejestracyjna 
➢ Powierzchnia 12 m2 wraz z standardową zabudową stoiska – 6 480 PLN netto + 1010 PLN netto – opłata rejestracyjna 
➢ Powierzchnia 15 m2 wraz z standardową zabudową stoiska – 8 100 PLN netto +1010 PLN netto – opłata rejestracyjna 
➢ Inna powierzchnia do uzgodnienia 

Ceny pakietów powierzchnia + zabudowa obejmują działania promocyjne dotyczące Mistrzostw: 

• logo na stronie www.budma.pl w zakładce poświęconej Mistrzostwom, 

• zamieszczenie logotypu firmy na planszy prezentującej wszystkich Partnerów Mistrzostw, 

• możliwość umieszczenia roll-upu w strefie Mistrzostw. 
Opłata rejestracyjna obejmuje: 

• karty wystawcy uprawniające do wstępu na tereny targowe (przyznawane według zasad określonych w „Postanowieniach 
Szczegółowych”), 

• wpis wystawcy w „Alfabetycznym spisie wystawców” (nazwa i dane teleadresowe firmy) w katalogu( na płycie CD) i/lub w 
Internecie, 

• wpis wystawcy w „Spisie wystawców wg zakresu tematycznego (do 5 grup towarowych) w katalogu (na płycie CD) i/lub w 
Internecie, 

• zamieszczenie tekstu oferty targowej w katalogu (do 60 znaków), 

• 1 egzemplarz katalogu (na płycie CD), 

• Zaproszenia dla 2 przedstawicieli wystawcy do udziału w wieczorze branżowym i innych otwartych wydarzeniach 
towarzyszących targom, 

• 10 szt. zaproszeń dla gości targowych; 

• ubezpieczenie OC wystawcy (deliktowe i kontraktowe) na okres targów oraz montażu i demontażu, 

• bezprzewodowy dostęp do Internetu – karta WiFi na czas trwania targów (wraz z okresem montażu i demontażu), ważna 
maksymalnie do 7 dni. 

Zgłoszenia w terminie do 30.11.2018 na: biuro@stowarzyszenieparkieciarzepolscy.com.pl  
 
Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy 
60-654 Poznań, Winiarska 1 
NIP: 521-30-97-440 
BIURO@parkieciarzepolscy.com.pl 
www.parkieciarzepolscy.com.pl 
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