
    

Cennik – Sympozjum „Kruszywa Cement Wapno” – wersja online 
 

 
 

Partner konferencji: 
1. Przyznanie tytułu Partnera Sympozjum „Kruszywa Cement Wapno” 
2. Wyeksponowanie nazwy firmy jako Partnera sympozjum na slajdzie prezentacji multimedialnej wyświetlanej podczas 

konferencji online,  
3. Wysyłkę zaproszeń z logo sponsora do wytypowanych specjalistów z branży kruszyw, cementu i wapna, 
4. Prezentację firmy do 15 min – online 
5. Wpis do katalogu konferencyjnego online (wpis może zawierać link do strony www lub filmu, wypowiedzi i innych 

materiałów prezentujących firmę) 
6. Reklamę A4 w magazynie „Surowce i Maszyny Budowlane”, 
7. Baner główny na stronie www.kieruneksurowce.pl – przez 1 miesiąc. 
8. Dostęp do nagrania konferencji online. 

Koszt: 11 000 zł netto 
 

PAKIET I  
1. Prezentacja firmy do 15 min - online 
2. Prezentacja logo firmy - wyświetlane na slajdzie podczas trwania konferencji 
3. Wpis do katalogu konferencyjnego online (wpis może zawierać link do strony www lub filmu, wypowiedzi i innych 

materiałów prezentujących firmę) 
4. Reklama formatu A4 w magazynie „Surowce i Maszyny Budowlane”, 
5. Baner na stronie www.kieruneksurowce.pl – przez 1 miesiąc. 
6. Dostęp do nagrania konferencji online. 
 Koszt pakietu: 5 700 zł netto 
 

PAKIET II  
1. Prezentacja logo firmy - wyświetlane na slajdzie podczas trwania konferencji 
2. Reklama formatu A4 w magazynie „Surowce i Maszyny Budowlane”, 
3. Wpis do katalogu konferencyjnego online (wpis może zawierać link do strony www lub filmu, wypowiedzi i innych 

materiałów prezentujących firmę) 
4. Baner na stronie www.kieruneksurowce.pl – przez 1 miesiąc. 
5. Dostęp do nagrania konferencji online. 
 Koszt pakietu: 2 700 zł netto 
 

PAKIET III 
 

1. Prezentacja logo firmy - wyświetlane na slajdzie podczas trwania konferencji 
2. Prezentacja filmu do 2 min w przerwie konferencji 
3. Wpis do katalogu konferencyjnego online (wpis może zawierać link do strony www lub filmu, wypowiedzi i innych 

materiałów prezentujących firmę) 
4. Dostęp do nagrania konferencji online. 
      Koszt pakietu: 1 400 zł netto 
 

PAKIET IV  
1. Prezentacja logo firmy - wyświetlane na slajdzie podczas trwania konferencji 
2. Wpis do katalogu konferencyjnego online (wpis może zawierać link do strony www lub filmu, wypowiedzi i innych 

materiałów prezentujących firmę) 
3. Dostęp do nagrania konferencji online. 
      Koszt pakietu: 1 100 zł netto 

 
PAKIET V  

1. Wpis do katalogu konferencyjnego online (wpis może zawierać link do strony www lub filmu, wypowiedzi i innych 
materiałów prezentujących firmę) 

2. Dostęp do nagrania konferencji online. 
               Koszt: 400 zł netto 
 
PAKIET VI 

1. Wywiad z przedstawicielem firmy online i prezentacja na portalu www.kieruneksurowce.pl przez 1 tydzień 
2. Dostęp do nagrania konferencji online. 

               Koszt: 500 zł netto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ORGANIZATOR: BMP spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k., 
47-400 Racibórz, ul. Morcinka 35, NIP 639-20-03-478, 
tel.: 32/ 415 97 74, fax: (032) 414 97 73 . 
Aktualne informacje: www.kierunekbmp.pl 

 


