
OFERTA BIZNES BISTRO
XI konferencja Interakcja – Integracja
21-22 marca 2019 r.



Konferencja Interakcja – Integracja 

to coroczne spotkanie instytucji, których celem jest budowanie  
kreatywnego, innowacyjnego i zaangażowanego społeczeństwa,  
zainteresowanego nauką i nowymi technologiami. 

Od 2013 roku te instytucje funkcjonują jako Porozumienie Społeczeństwo  
i Nauka SPiN.
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Konferencja Interakcja – Integracja 

gości co roku około 250 osób z całej Polski.

To doskonała okazja, by zaprezentować swoją ofertę, zarówno dla  
instytucji już działających na polu edukacji nieformalnej, jak i tych  
dopiero powstających.
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• Konferencja Interakcja-Integracja 2019 odbędzie się w Centrum   
 Gdańska, w budynku Europejskiego Centrum Solidarności
 adres: Plac Solidarności 1.
• Wystawcom oferujemy tzw. Biznes Bistro - nowoczesną przestrzeń  
 na sali o powierzchni 466m2 .
• Miejsce Biznes Bistro i klimat konferencji umożliwi prowadzenie   
 rozmów i nawiązanie kontaktów, które mogą w niedalekiej przyszłości  
 zaprocentować interesującą współpracą.
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Oferta dla wystawców 
Partner Strategiczny – 1 szt.

Pakiet obejmuje:

• lokalizacja: w głównym punkcie strefy Biznes Bistro
• stanowisko Biznes Bistro o powierzchni 6m x 2m z podstawowym wyposażeniem:  
 4 stoły o powierzchni 120cm x 80cm, 6 krzeseł, dostęp do prądu (230 V, 6 gniazdek,  
 łącznie do 3kW)
• prezentacja nazwy i logo firmy na tablicy stanowiska
• udział 6 osób w konferencji
• umieszczenie nazwy firmy z adresem strony www w drukowanym katalogu  
 konferencji
• logotyp firmy w materiałach drukowanych i wspierających wydarzenie  
 (plakaty, zaproszenia, itp.)
• logotyp firmy z linkiem do strony internetowej firmy na stronie internetowej  
 konferencji
• możliwość umieszczenia folderów reklamowych lub gadżetów w zestawach  
 konferencyjnych
• możliwość zamieszczenie reklamy nieproduktowej w programie konferencji
• możliwość wyświetlania 8-krotnie w ciągu dnia 30-sekundowego  
 nieproduktowego spotu na ścianie wizyjnej zlokalizowanej w punkcie    
 obsługi konferencji w holu głównym w dniach 21 i 22 marca
• możliwość wyświetlania 30-sekundowego nieproduktowego spotu na ścianie  
 wizyjnej zlokalizowanej w strefie Biznes Bistro w dniach 21 i 22 marca (w pętli)
• oficjalne zaproszenie do stoiska Partnera Strategicznego podczas rozpoczęcia   
 konferencji
• wyszczególnienie Partnera Strategicznego w oficjalnych podziękowaniach oraz   
 komunikatach podczas rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia
• możliwość 10-minutowej prezentacji Partnera Strategicznego podczas  
 zaplanowanych w programie konferencji prezentacji uczestników Biznes Bistro
• fotorelacja z konferencji
• vouchery wstępu na wystawy Hevelianum w ilości 60 sztuk do wykorzystania do  
 15 grudnia 2019 roku.

 Koszt stanowiska – 10 000,00 netto 
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Oferta dla wystawców 
Stanowisko duże – 4 szt.

Pakiet obejmuje:

• stanowisko Biznes Bistro o powierzchni 2 standardowych stanowisk (4m x 2m)
 z podstawowym wyposażeniem: 3 stoły o powierzchni 120 cm x 80 cm, 4 krzesła,  
 dostęp do prądu (230 V, 4 gniazdka, łącznie do 3kW)
• nazwa firmy na tablicy informacyjnej ulokowanej obok stanowiska
• udział 4 osób w konferencji
• możliwość wyświetlania 30-sekundowego nieproduktowego spotu na ścianie  
 wizyjnej zlokalizowanej strefie Biznes Bistro w dniach 21 i 22 marca (w pętli)
• umieszczenie nazwy firmy z adresem strony www w drukowanym katalogu  
 konferencji
• logotyp firmy w materiałach drukowanych i wspierających wydarzenie  
 (plakaty, zaproszenia, itp.)
• logotyp i nazwa firmy na stronie internetowej konferencji
• możliwość umieszczenia folderów reklamowych lub gadżetów w zestawach  
 konferencyjnych
• wyszczególnienie w oficjalnych podziękowaniach oraz komunikatach podczas   
 rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia
• możliwość 5-minutowej prezentacji podczas zaplanowanych w programie  
 konferencji prezentacji uczestników Biznes Bistro
• fotorelacja z konferencji
• vouchery wstępu na wystawy Hevelianum w ilości 30 sztuk do wykorzystania  
 do 15 grudnia 2019 roku.

 Koszt pakietu – 6 000,00 zł netto 
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Oferta dla wystawców 
Stanowisko małe

Pakiet obejmuje:

• stanowisko Biznes Bistro o powierzchni 2m x 2m z podstawowym wyposażeniem:  
 2 stoły, o powierzchni 120cm x 80cm, 2 krzesła, dostęp do prądu (230 V, 2 gniazdka,  
 łącznie do 2kW)
• nazwa firmy na tablicy informacyjnej ulokowanej obok stanowiska
• udział 2 osób w konferencji
• możliwość wyświetlania 5-cio krotnie w ciągu dnia 30-sekundowego 
 nieproduktowego spotu na ścianie wizyjnej zlokalizowanej strefie     
 Biznes Bistro w dniach 21 i 22 marca
• umieszczenie nazwy firmy z adresem strony www w drukowanym katalogu  
 konferencji
• logotyp i nazwa firmy na stronie internetowej konferencji

 Koszt pakietu – 1 400,00 zł netto 
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Zgłoszenia do udziału w Biznes Bistro 
oraz wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres e-mail:

integracja 2019@hewelianum.pl z dopiskiem BIZNES BISTRO  
nie później niż do dnia 15 lutego 2019 r.
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