30.05.2018 Miejski Dom Kultury w Radomsku
Wiosenne Spotkanie z Pracodawcami

Pakiety Sponsorskie
Poniższe pakiety sponsorskie zawierają szereg korzyści dla
potencjalnych sponsorów, pozwalających na zróżnicowanie
poziomów sponsorowania. W swojej ofercie wyróżniliśmy poziomy:
Złoty, Srebrny i Brązowy. Każdy z nich odzwierciedla indywidualny
charakter organizacji. Wyszczególnione poniżej poziomy
sponsorskie obejmują następujące korzyści dla sponsorów:

Sponsor Główny (Złoty)
Liczba dostępnych pakietów: 1
Cena pakietu: 4000 brutto












Tytuł Sponsora Głównego Wiosennego Spotkania z
Pracodawcami
Powierzchnia wystawiennicza (12m2).
Logotyp w materiałach promujących wydarzenie pod hasłem
Sponsor Złoty.
Zamieszczenie nazwy i logo firmy z podkreśleniem rodzaju
sponsoringu we wszystkich materiałach marketingowych
Wiosennego Spotkania z Pracodawcami, w tym na stronie
internetowej, w programie wydarzenia oraz w zaproszeniach.
Zamieszczenie nazwy i logo firmy z na wszystkich
drukowanych materiałach reklamowych, w tym na plakatach,
broszurach.
Zamieszczenie logo firmy na banerach promujących
wydarzenie
Wyszczególnienie sponsora w oficjalnych podziękowaniach
oraz komunikacie po wydarzeniu.
Ustne uznanie i podziękowania podczas rozpoczęcia
wydarzenia.
Opublikowanie informacji o nawiązaniu współpracy w mediach
elektronicznych (Facebook, Twitter,) na profilu wydarzenia w
tym, umieszczenie logo oraz krótkiego opisu i/lub
podlinkowanie do wskazanego miejsca.

Ponadto Logo sponsora zostanie umieszczone:
 na głównej stronie internetowej,
 we wszystkich materiałach video,
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na ekranach LCD rozstawionych podczas wydarzenia,
 na identyfikatorach uczestników.

Sponsor Srebrny
Liczba dostępnych pakietów: 2
Cena pakietu: 2000 brutto










Tytuł Sponsora Srebrnego Wiosennego Spotkania z
Pracodawcami.
Powierzchnia wystawiennicza (6m2).
Logotyp w materiałach promujących wydarzenie pod hasłem
Sponsor Srebrny.
Zamieszczenie nazwy i logo firmy z podkreśleniem rodzaju
sponsoringu we wszystkich materiałach marketingowych
Wiosennego Spotkania z Pracodawcami, w tym na stronie
internetowej, w programie wydarzenia oraz w zaproszeniach.
Zamieszczenie nazwy i logo firmy z na wszystkich
drukowanych materiałach reklamowych, w tym na plakatach,
broszurach.
Zamieszczenie logo firmy na banerach promujących
wydarzenie.
Opublikowanie informacji o nawiązaniu współpracy w mediach
elektronicznych (Facebook, Twitter,) na profilu wydarzenia w
tym, umieszczenie logo oraz krótkiego opisu i/lub
podlinkowanie do wskazanego miejsca.

Ponadto Logo sponsora zostanie umieszczone:
 na głównej stronie internetowej,
 we wszystkich materiałach video,
 na ekranach LCD rozstawionych podczas wydarzenia.

Sponsor Brązowy
Liczba dostępnych pakietów: 4
Cena pakietu: 1000 brutto
Tytuł Sponsora Brązowego Wiosennego Spotkania z
Pracodawcami.
 Powierzchnia wystawiennicza (4m2).
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 Logotyp w materiałach promujących wydarzenie pod hasłem
Sponsor Brązowy.
 Zamieszczenie nazwy i logo firmy z podkreśleniem rodzaju
sponsoringu we wszystkich materiałach marketingowych
Wiosennego Spotkania z Pracodawcami, w tym na stronie
internetowej, w programie wydarzenia oraz w zaproszeniach.
Ponadto Logo sponsora zostanie umieszczone:
 na głównej stronie internetowej,
 we wszystkich materiałach video,
 na ekranach LCD rozstawionych podczas wydarzenia.

Pakiet Promocyjny
Liczba pakietów: nieograniczona
Cena pakietu : 300 PLN brutto
Możliwość dołączenia materiałów (maksymalnie 1 kartka formatu
A4) do pakietów dla uczestników wydarzenia.

