11. Ogólnopolska konferencja

BIOODPADY 2022
26-27. października 2022, Kudowa-Zdrój – Polanica-Zdrój
Hotel Verde Montana Wellness & Spa****
Pasja, zaangażowanie i zaufanie – to siły napędowe naszej pracy!
Działamy jak dobrze naoliwiony mechanizm – zawsze na czas i w punkt trafiając w potrzeby naszych
partnerów.
A tam, gdzie nasza wiedza i doświadczenie się kończą, korzystamy ze wsparcia sprawdzonych w branży
ekspertów. Zawsze bowiem stawiamy na jakość świadczonych przez nas usług. Jednak to nie wciąż rosnąca
liczba uczestników naszych projektów czy wybór najlepszych „miejscówek” czyni prowadzone przez nas
inicjatywy godnymi polecenia. Najważniejsze są atmosfera naszych spotkań, kontakt z drugim człowiekiem,
relacje, jakie udało nam się stworzyć przez dekadę naszej obecności na rynku. Mamy nadzieję, że wpisanie
się w światowy EKOtrend i organizacja spotkań w możliwie ekologicznym wydaniu będzie kolejnym, dobrym
krokiem w kierunku pozyskania nowych, usatysfakcjonowanych uczestników.
Naprawdę warto z nami współpracować!
EKORUM | tel. 61 670 09 65 | ekorum@ekorum.pl
www.ekorum.pl

PRZEBIEG
SPOTKANIA*

26. października (środa)
10:00-17:20 obrady
20:30 uroczysta kolacja

27. października (czwartek)
09:00 -…. obrady, wizytacja kompostowni w Polanicy-Zdrój
więcej na www.ekorum.pl

* może ulec zmianie

Uczestnikami spotkania są osoby decydujące o kształcie
gospodarki odpadami w swoim regionie:
prezesi, dyrektorzy zakładów zagospodarowujących odpady,
przedstawiciele jednostek samorządowych.

PROFIL
UCZESTNIKÓW

Szacowana liczba uczestników – ok. 120 osób.

*Profil uczestników opracowany
na podst. projektów EKORUM
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Patronat medialny

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM

Pakiet PARTNER STRATEGICZNY
rezerwacja
rezerwacja

Pakiet PARTNER GŁÓWNY
•
•
•
•
•

wystąpienie podczas obrad (15 min.)
powierzchnia wystawiennicza (ok 2.m2)
bezpłatny udział 2 os. (bez kosztów noclegu)
reklama w materiałach (1 str. druk kolor)
rozdanie materiałów partnera

Zamieszczenie logo:
• materiały konferencyjne
• prezentacja otwierająca
• program spotkania
• identyfikatory konferencyjne
• strona internetowa organizatora
• strona fb organizatora

Kwota do ustalenia
Pakiet PARTNER (bez wystąpienia)

Pakiet PARTNER (z wystąpieniem)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

wystąpienie podczas obrad (10 min.)
powierzchnia wystawiennicza (ok 2.m2)
bezpłatny udział 2 os. (bez kosztów noclegu)
reklama w materiałach (1 str. druk kolor)
rozdanie materiałów partnera

powierzchnia wystawiennicza (ok 2.m2)
bezpłatny udział 2 os. (bez kosztów noclegu)
reklama w materiałach (1 str. druk kolor)
rozdanie materiałów partnera

Zamieszczenie logo:
• materiały konferencyjne
• prezentacja otwierająca
• program spotkania
• strona internetowa organizatora

Zamieszczenie logo:
• materiały konferencyjne
• prezentacja otwierająca
• program spotkania
• strona internetowa organizatora

Kwota do ustalenia

Kwota do ustalenia
Pakiet PARTNER KOLACJI

Pakiet WYSTAWCA

• przedstawienie partnera kolacji
• bezpłatny udział 1 os.

(bez kosztów noclegu)
• opcje prezentacji partnera
podczas kolacji – do
indywidualnego omówienia

od 2 100 zł netto

Pakiet REKLAMA

• powierzchnia wystawiennicza

• reklama w materiałach

(ok 2.m2)
• bezpłatny udział 1 os.
(bez kosztów noclegu)

(1 str. druk kolor)
lub
• rozdanie materiałów
firmowych

2 400 zł netto

600 zł netto

Pakiet PARTNER PRZERWY NA KAWĘ
• zamieszczenie informacji o partnerze w prezentacji multimedialnej,

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE >>>

w programie, na stronie www
• oznaczenie miejsc z kawą (winietki) min. 6 szt.

od 1 200 zł netto
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