
 

Proponowane formy promocji 

Pakiet Platynowego Sponsora: 

• możliwość organizacji sesji satelitarnej 90 min. w głównym bloku programowym oraz 

warsztatów tematycznych/związanych z produktami podczas konferencji równolegle do 

głównego programu konferencji 

• sala warsztatowa dostępna w dniach 4-5 czerwca 2020 r. 

• powierzchnia wystawiennicza: 10 m2  w dniach 4-5 czerwca 2020 r. 

• zaproszenia dla przedstawicieli firmy: 7 zaproszeń 

• 2 inserty do pakietów konferencyjnych – format maks. A4 

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

powierzchni do 2 m2 w foyer  przed salami wykładowymi w dniach 4-6 czerwca 2020 r. 

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

na powierzchni do 2 m2 

• umieszczenie na stronie internetowej konferencji logotypu z przekierowaniem do strony 

Sponsora 

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

- w aplikacji mobilnej 

- na planszach na terenie obiektu konferencyjnego (tablice informacyjne, tablice kierunkowe) 

- na identyfikatorach konferencyjnych 

• umieszczenie materiałów informacyjnych na pendrive dla uczestników 

Wartość pakietu: 150 000 zł netto 

 

Pakiet Złotego Sponsora: 

• możliwość organizacji sesji satelitarnej 90 min. w głównym bloku programowym lub 

warsztatów tematycznych/związanych z produktami podczas konferencji ,równolegle do 

głównego programu konferencji 

• powierzchnia wystawiennicza: 10 m2 w dniach 4-5 czerwca 2020 r. 

• zaproszenia dla przedstawicieli firmy: 5 zaproszeń 

• 2 inserty do pakietów konferencyjnych – format maks. A4 

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

powierzchni do 2 m2 w foyer przed salami wykładowymi w dniach 4-6 czerwca 2020 r. 

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

na powierzchni do 2 m2 

• umieszczenie na stronie internetowej konferencji logotypu z przekierowaniem do strony 

Sponsora 

• umieszczenie logo firmy wraz z informacją o statusie Złotego Sponsora: 

- w aplikacji mobilnej 

- na planszach na terenie obiektu konferencyjnego (tablice informacyjne, tablice kierunkowe) 

• umieszczenie materiałów informacyjnych na pendrive dla uczestników 

Wartość pakietu: 110 000 zł netto 



 

Pakiet Srebrnego Sponsora: 

• powierzchnia wystawiennicza: 8 m2 w dniach 4-5 czerwca 2020 r. 

• zaproszenia dla przedstawicieli firmy: 4 zaproszenia 

• 1 insert do pakietów konferencyjnych – format maks. A4 

• umieszczenie na stronie internetowej konferencji logotypu z przekierowaniem do strony 

Sponsora 

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

powierzchni do 2 m2 w foyer przed salami wykładowymi w dniach 4-6 czerwca 2020 r. 

• umieszczenie logo firmy wraz z informacją o statusie Srebrnego Sponsora 

- w aplikacji mobilnej  

- na planszach na terenie obiektu konferencyjnego (tablice informacyjne, tablice kierunkowe) 

• umieszczenie materiałów informacyjnych na pendrive dla uczestników 

Wartość pakietu: 40 000 zł netto 

 

Pozostałe usługi poza pakietami: 

• organizacja sesji lunchowej 40 min.: 40 000 zł netto 

• wynajem sali warsztatowej: 10 000 zł netto/dzień 

• stoisko (cena za 1 m2): 1500 zł netto 

Z uwagi na ograniczoną przestrzeń w obiekcie maksymalna powierzchnia stoiska, poza ww. 

pakietami sponsorskimi, to 6 m2. 

• umieszczenie logo firmy na smyczach konferencyjnych – na wyłączność: 6000 zł netto 

• ustawienie planszy/rollup z logo firmy na terenie ekspozycji: 4000 zł netto 

• załączenie materiałów do toreb konferencyjnych: 1500 zł netto 

• umieszczenie materiałów informacyjnych na pendrive: 1500 zł netto 

• logo na identyfikatorach: 8000 zł netto (opcja dla Sponsorów Złotych i Srebrnych) 

• sponsoring VIP-roomu – do negocjacji 

• sponsoring spotkania towarzyskiego – do negocjacji 

• sponsoring pendrive (32 Gb) z materiałami konferencyjnymi z umieszczeniem logotypu na 

pendrive oraz wgranie materiałów informacyjnych firmy: 15 000 zł netto 

• sponsoring sieci WiFi: 10 000 zł netto 

 

Opłaty rejestracyjne: 

• Członkowie Sekcji Rytmu Serca: 170 zł brutto 

• Pozostali uczestnicy: 230 zł brutto 

• Rejestracja podczas konferencji: 300 zł brutto 

 

Kontakt dla firm: Robert Michalak  
Grupa casusBTL 
Koordynator projektów 
robert.michalak@casusbtl.pl   
tel. +48 662 02 11 89 

mailto:robert.michalak@casusbtl.pl

