
Bezpłatną kartę wstępu generuje każdy zwiedzający wystawę CEDE. 
Karta jest podstawowym dokumentem wstępu na wystawę dla zwiedzających.

Logotyp na identyfikatorach uczestników Kongresu

Reklama w materiałach Kongresowych/Wystawowych

Logotyp na bezpłatnych kartach wstępu na wystawę

Logotyp na torbie kongresowej

Torbę, zawierającą materiały konferencyjne oraz 
inserty dołączone przez wystawców, otrzymuje 
każdy uczestnik Kongresu Unii Stomatologii 
Polskiej.

4

Anna Kowalska - Pawlak
Łódź

ZWIEDZAJĄCY / VISITOR

Zeskanuj kod przy wejściu / scan the code at the entrance

BEZPŁATNA KARTA WSTĘPU / FREE  ENTRY CARD
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Uczestnik kongresu
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Kongres Unii 
Stomatologii Polskiej

Poznań, 20–22.09.2018

LOGO

cena zamieszczenia logotypu:  4 000 zł 

cena zamieszczenia logotypu:  10 000 zł 

Termin dostarczenia logotypu: 15 czerwca 2019

Przewidywana ilość identyfikatorów - 2 000 szt. 

cena zamieszczenia logotypu:  15 000 zł 

Przewidywany nakład 1400 szt.
Termin złożenia zamówienia oraz dostarczenia logotypu:
do 20 marca 2019

Termin dostarczenia logotypu  28 lutego 2019. Przewidywany nakład 14 000 szt.                            

Ceny podane w ofercie nie zawierają podatku VAT (23%) 

REZERWACJA
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Notatnik otrzymuje każdy uczestnik Kongresu Unii Stomatologii Polskiej w torbie kongresowej razem 
z pozostałym i materiałami konferencyjnymi.

Logotyp w notatniku CEDE 2019

Dołączenie materiałów reklamowych wystawcy do torby kongresowej

Dystrybucja materiałów reklamowych w wejściach na wystawę

Materiały dostarczone przez Wystawcę będą rozdawane 
przez personel Organizatora, w wejściu wschodnim oraz w 
wejściu zachodnim na teren wystawy. 

Oferta dostępna dla max. 5 Wystawców. 

Reklama w materiałach Kongresowych/Wystawowych

Termin dostarczenia insertów -  17 września 2019
Nakład ok. 1400 szt.
Max. format insertu A4; objętość do 10 stron.

Cena dołączenia broszury/katalogu:                1 500 zł 

Dołączenie innych materiałów promocyjnych:   do uzgodnienia

Termin złożenia zamówienia oraz dostarczenia logotypu - 20 kwietnia 2019. Przewidywany nakład: 3 000 egz. 

cena zamieszczenia logotypu w notatniku:   2 200 zł 

Termin dostarczenia materiałów -  17 września 2019
Przewidywany nakład  14 000 szt.
Max. objętość materiałów: do 5 stron formatu A5

cena dystrybucji materiałów:   2 500 zł 

Torbę, zawierającą materiały konferencyjne oraz inserty dołączone przez wystawców, otrzymuje 
każdy uczestnik Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.
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Ceny podane w ofercie nie zawierają podatku VAT (23%) 
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