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• Nadanie tytułu „Partnera Sesji  Konferencji BALTEXPO 2019” 

• Powitanie uczestników sponsorowanej sesji konferencji BALTEXPO przez Przedstawiciela Firmy 

Partnera  

• 1 prezentacja merytoryczna Firmy na uzgodniony temat podczas sponsorowanej sesji 

Konferencji (15 min.) oraz zaproszenie przedstawiciela Partnera do panelu dyskusyjnego sesji 

• Logo Partnera i tytuł zamieszczony w sali konferencyjnej, w której odbywa się sponsorowana 

sesja na głównym nośniku multimedialnym 

• Logo Partnera w punkcie rejestracyjnym MT BALTEXPO 2019 

• Umieszczenie  w sali konferencyjnej i na terenie targów roll-up'ów dostarczonych przez 

Partnera ( 2 szt.) 

• Logo Partnera na: stronie oficjalnego serwisu internetowego MT BALTEXPO 

(www.baltexpo.ztw.pl)  oraz www.ptmew.pl, z linkiem do strony głównej serwisu Partnera 

• Logo Partnera na specjalnej stronie z informacjami o Patronach/Partnerach w katalogu MT 

BALTEXPO 2019 

• Logo Partnera na oficjalnych zaproszeniach rozsyłanych do uczestników i gości Targów i 

Konferencji  BALTEXPO ( wersja drukowana i elektroniczna) 

• Zamieszczenie tytułu prezentacji Partnera w programie Konferencji BALTEXPO i w katalogu 

targowym 

• Wyłożenie ulotek (folderów) promocyjnych Partnera w recepcji MT BALTEXPO oraz punkcie 

rejestracyjnym konferencji MEW 

• Zamieszczenie  wpisu o firmie Partnera w katalogu MT BALTEXPO 2019 (po 100 słów pol./ ang, 

cz.b). 

• Przekazanie Partnerowi uzgodnionej puli wejściówek na MT i Konferencję BALTEXPO  

• Przekazanie Partnerowi 6 bezpłatnych zaproszeń na BALTEXPO Barbecue Evening w dniu 9 

września 2019 r. 

 

                                                       CENA PAKIETU 20.000 PLN + 23 % VAT 
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• Nadanie Firmie sponsorującej wydarzenie tytułu „WSPÓŁGOSPODARZA WIECZORU 

BALTEXPO BARBECUE”  

• Wystąpienie Przedstawiciela firmy podczas otwarcia Wieczoru wśród innych gości 

honorowych. 

• Możliwość ustawienia na scenie i w Hali Olivia roll-upów firmowych. 

• Umieszczenie logotypu firmy na zaproszeniu na Wieczór BALTEXPO Barbecue, wśród 

innych współgospodarzy. 

• Umieszczenie logotypu firmy na scenie ( na telebimie) wśród innych logotypów 

współgospodarzy Wieczoru. 

• Przekazanie firmie 15 zaproszeń na Wieczór BALTEXPO Barbecue dla gości Firmy. 

• Możliwość przekazania dostarczonych przez firmę upominków dla gości Wieczoru 

wręczanych uczestnikom na pożegnanie. 

 

                                                 CENA PAKIETU 25.000  PLN + 23 % VAT 
 

 

Wieczór Wystawców BALTEXPO BARBECUE EVENING, który odbywa się w Hali Olivia w 

Gdańsku na zakończenie pierwszego dnia targów gromadzi ponad 500 gości reprezentujących 

czołowe instytucje i firmy związane z gospodarką morską. W programie wieczoru m.in. 

występy muzyczne oraz biesiada w doborowym towarzystwie do późnych godzin nocnych.  

 

Współgospodarzami wieczoru w 2017 roku byli: DNVGL, Ambasada Królestwa Norwegii, 

Remontowa Holding oraz Marine Harvest. 
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USŁUGA CENA 

 
Organizacja prezentacji Firmy (15min.); zaproszenie prelegenta 

do panelu dyskusyjnego organizowanego w ramach 

konferencji; zamieszczenie tytułu prezentacji: w programie 

konferencji, zaproszeniach dystrybuowanych drogą tradycyjną 

i elektroniczną, na stronach: www.baltexpo.ztw.pl w zakładce 

„Aktualności” oraz  www.ptmew.pl  

 

5.000 PLN + VAT 

 
Zamieszczenie na stronie www BALTEXPO banneru Firmy 

zlinkowanego z jej stroną www (okres 3 miesięcy) 

 

1.500 PLN + VAT

 

Umożliwienie umieszczenia ulotek (folderów) promocyjnych 

Partnera (dostarczonych przez Partnera) w teczce z 

materiałami konferencyjnymi, którą otrzyma każdy uczestnik 

BALTEXPO. 

 

 

1.100 PLN + VAT 

 

Wyświetlanie filmu promocyjnego Partnera w przerwach 

między sesjami konferencji na  ekranach w salach oraz na 

ekranie w holu konferencyjnym. 

 

 

1.500 PLN + VAT 

 

 

Ustawienie roll-up’u ( 1 szt.) dostarczonego przez Firmę w sali 

konferencyjnej. 

 

1.200 PLN + VAT 

http://www.baltexpo.ztw.pl/
http://www.baltexpo.ztw.pl/
http://www.ptmew.pl/
http://www.ptmew.pl/
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PAKIET KONFERENCYJNO-EKSPOZYCYJNY A 

• Prezentacja Firmy podczas konferencji MEW (15 min.)  

• Wyłożenie ulotek (folderów) promocyjnych Partnera w: recepcji konferencji MEW i  punkcie 

rejestracyjnym MT BALTEXPO  

• Stoisko informacyjne z zabudową ( 6 m2) ( zabudowa obejmuje: projekt i budowę systemową 

stoiska, napis na fryzie z nadrukowaną nazwą firmy, instalację elektryczną, 2 punkty świetlne, 

gniazdo elektryczne, wykładzinę podłogową, 1 stół, 4 krzesła, ladę informacyjną L 100) 

• Umieszczenie 1 roll-up’u Firmy w sali konferencyjnej, w której odbywać się będzie konferencja 

MEW  

• Zamieszczenie  wpisu Firmy w katalogu konferencyjnym (po 100 słów pol./ ang, cz.b). 

• Udział 2 osób w Międzynarodowych Targach BALTEXPO 2019 i Konferencjach BALTEXPO, w 

tym konferencji MEW 

• Udział 2 osób w BALTEXPO Barbecue Evening w dniu 9 września 2019 r. 

• Opłata rejestracyjna 

 

Cena Pakietu A      8.000 PLN + VAT  
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PAKIET KONFERENCYJNO-EKSPOZYCYJNY B 

• Prezentacja Firmy podczas wybranej sesji konferencji ( 15 min.)  

• Wyłożenie ulotek (folderów) promocyjnych Partnera w: recepcji konferencji MEW i  punkcie 

rejestracyjnym MT BALTEXPO   

• Stoisko informacyjne z zabudową (12 m2) ( zabudowa obejmuje: projekt i budowę systemową 

stoiska, napis na fryzie z nadrukowaną nazwą firmy, instalację elektryczną, 4 punkty świetlne, 

gniazdo elektryczne, wykładzinę podłogową, 1 stół, 4 krzesła, podest ekspozycyjny P100, ladę 

informacyjną L100 ze stołkiem barowym) 

• Zamieszczenie  wpisu o Firmie w katalogu konferencyjnym (po 100 słów pol./ ang, cz.b). 

• Umieszczenie 2  roll-up’ów Firmy:  w  sali konferencyjnej i na terenie targów 

• Udział 4 osób w Międzynarodowych Targach BALTEXPO 2019 i Konferencjach BALTEXPO, w 

tym konferencji MEW  

• Udział 4 osób w BALTEXPO Barbecue Evening w dniu 9 września 2019 r. 

• Opłata rejestracyjna 

 

Cena Pakietu B      10.000 PLN + VAT 
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ORGANIZATORZY 
 

 

 
 

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej 

ul. Jana Uphagena 27 lok. 708  

80-237 Gdańsk 

tel: 58 342 25 69 

e-mail:ptmew.baltexpo@ztw.pl 

 
 

Zarząd Targów Warszawskich S.A. 
ul. Puławska 12 a lok.3 

02-566 Warszawa 

tel: 22 849 60 06 

e-mail: baltexpo@ztw.pl 

http://www.baltexpo.ztw.pl/
http://www.baltexpo.ztw.pl/

