
SPONSOR SREBRNY SPONSOR ZŁOTY SPONSOR PLATYNOWY

6.000 PLN + 23% VAT 12.000 PLN + 23% VAT 20.000 PLN + 23% VAT

Lokowanie firmy  Sponsora w 

relacji filmowej  z  Kongresu  – 

logo/wypowiedź

- 10 sekund 20 sekund

Zamieszczenie logo Sponsora 

wraz z przyznanym statusem na 

slajdach  emitowanych na salach 

konferencyjnych w Hotelu Arche  

i/lub podczas seminariów w  

PTAK WARSAW EXPO

-

Na rozpoczęcie oraz 

zakończenie sesji tematycznej 

/seminarium

Na rozpoczęcie oraz 

zakończenie sesji plenarnej 

oraz podczas sesji 

tematycznych/seminarium

Zamieszczenie logo Sponsora na 

identyfikatorze  uczestnika 

Kongresu

- - +

Logo Sponsora  na materiałach 

promocyjno-informacyjnych 

Kongresu

- Torby konferencyjne
Zaproszenie  + Torby 

konferencyjne

Dostarczenie materiałów 

reklamowych Sponsora 

uczestnikom  w trakcie rejestracji 

w Hotelu Arche

+ + +

Ekspozycja nośników 

reklamowych sponsora

Stoisko ekspozycyjne (2 m x 

1m) w hotelu Arche 

Stoisko ekspozycyjne (2 m x 

1m) w hotelu Arche + 

ekspozycja roll-up-ów w Sali, 

na której organizowana jest 

sesja tematyczna / seminarium

Stoisko ekspozycyjne (2m x 

1m) w hotelu Arche + 

ekspozycja rollup-ów podczas 

sesji plenarnych / seminarium 

i w punktach rejestracji w 

hotelu Arche

OFERTA SPONSORSKA / KONGRES BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI / 11-14 WRZEŚNIA 2019 

ŚWIADCZENIE 

SPONSORSKIE

Status Sponsora Kongresu Sponsora sesji tematycznej
Sponsora Strategicznego 

Kongresu

Zamieszczenie logo Sponsora + 

informacji o działalności w PL i 

ENG na oficjalnej stronie 

internetowej Kongresu: 

www.foodcongress.org 

Logotyp w zakładce 

Sponsorzy

Logotyp w zakładce Sponsorzy 

plus odnośnik do strony www

Logotyp na stronie głównej 

plus odnośnik do strony www



SPONSOR SREBRNY SPONSOR ZŁOTY SPONSOR PLATYNOWY

6.000 PLN + 23% VAT 12.000 PLN + 23% VAT 20.000 PLN + 23% VAT

Możliwość wystąpienia 

przedstawiciela firmy  z 

prezentacją  w sesji plenarnej/ 

sesjach  tematycznych/ 

seminariach

-
Prezentacja  w sesji 

tematycznej / seminarium

Prezentacja  w sesji plenarnej / 

seminarium

12 m
2

i pierwszeństwo w doborze 

lokalizacji

Artykuł sponsorski na łamach 

portalu FoodFakty, 

www.foodfakty.pl***

- + +

Bezpłatne uczestnictwo 

przedstawicieli 

firmy/zaproszonych gości w 

Kongresie i wydarzeniach 

towarzyszących

4 zaproszenia 6 zaproszeń 8 zaproszeń

*Zabudowa standard obejmuje: ściany zewnętrzne stoiska, fryz czołowy, gniazdo elektryczne 3kW (230V),kosz na śmieci,wykładzinę standardową,

1 lampa LED 10W na każde rozpoczęte 3m2 stoiska oraz ladę, stolik i 3 krzesła 

** W celu zmiany standardu wyposażenia lub/i zmiany wielkości stoiska prosimy o kontakt z Julia Ryks, tel. 603 744 199, e-mail: julia.ryks@ewabis.com.pl 

*** osoba kontaktowa Jakub Ostaszewski e-mail: jakub.ostaszewski@foodfakty.pl tel. 501 370 590

Zapewnienie powierzchni 

wystawienniczej dla stoiska 

promocyjnego (zabudowa 

standard*)  w PTAK WARSAW 

EXPO w trakcie targów Warsaw 

Food Expo – strefa Kosher Show 

lub strefa Innovation and 

Inspiration . Możliwe 

modyfikacje na bazie 

indywidualnej wyceny**

- 9 m
2

ŚWIADCZENIE 

SPONSORSKIE


