
 

 

    
 

Akademia EMC  

 



  
 

 

EMC for Business      513-382-210 www.emc4b.com office@emc4b.com 
 

KONFERENCJA EMC FOR BUSINESS SPONSOR 

 

 

  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja i wzmocnienie 

rozpoznawalności marki 

Sponsora wśród 

największych polskich 

 i zagranicznych firm. 

Możliwość przedstawienia 

ekspertyzy firmy i jej liderów 

podczas części merytorycznej 

konferencji  

(panele dyskusyjne i prezentacje). 

Poznanie specyficznych potrzeb 

firm z branży i szansa konsultacji 

proponowanych im 

innowacyjnych rozwiązań,  

usług i produktów. 

Zapoznanie się  

z najnowszymi trendami  

w branży elektronicznej  

i EMC. 

Okazja do nawiązania partnerstwa 

i współpracy  

z największymi firmami. 

Udział w wydarzeniu, w którym 

uczestniczy 100-150 osób 

 z branży elektronicznej. 

Największa konferencja zrzeszająca praktyków i miłośników branży EMC (kompatybilności 

elektromagnetycznej), którzy zaprezentują case’y dotyczące wymagań, projektowania oraz badań 

EMC na bazie własnych doświadczeń i rzeczywistych przypadków. Spotkanie oparte na wymianie 

wiedzy, dyskusjach, pomysłach i warsztatach skupiających się na przyszłości EMC.  

Nieocenioną wartością wydarzenia jest rozwiązywanie ciekawych przypadków przez 

uczestników, co przyczyni się do powstania nowych działań, poszerzy wiedzę oraz nada nowe 

know - how dla świata EMC. 

 

 Konferencja jest adresowana do firm, które mają styczność z EMC, m.in. przedstawicieli branży 

elektronicznej, w tym osób projektujących urządzenia, sprawdzających ich zgodność, a także 

podejmujących decyzje strategiczne, dotyczące obszaru EMC, jak wybór dostawcy. Skupia się na 

realnych, praktycznych problemach i ich rozwiązywaniu. Jej celem jest przede wszystkim 

wymiana doświadczeń w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej. 

IDEA EMC FOR BUSINESS 
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W RAMACH PAKIETU 

OTRZYMAJĄ PAŃSTWO: 

PLATINUM 
25 000 PLN 

(netto) 

1 miejsce 

GOLD 
15 000 PLN 

(netto) 

2 miejsca 

SILVER 
10 000 PLN 

(netto) 

4 miejsca 

Uczestnictwo osób reprezentujących 

Sponsora w Konferencji. 
4 2 2 

Uczestnictwo w wieczorze 

integracyjnym. 
4 2 2 

Powierzchnia reklamowa w folderze 

konferencyjnym oraz możliwość 

dołączenia własnej broszury. 

PEŁNA STRONA DO 1000 ZNAKÓW DO 500 ZNAKÓW 

Logo na stronie internetowej.       

Wyświetlanie logotypu Sponsora 

między prezentacjami i panelami 

dyskusyjnymi na konferencji. 

TAK 

(GŁÓWNA POZYCJA) 
    

Roll up 
NA SCENIE GŁÓWNEJ 

 I MAŁYCH SALACH 

PRZY SCENIE 

GŁÓWNEJ 

WSKAZANE 

MIEJSCA NA SALI 

Prezentacja Sponsora w trakcie 

Konferencji. 

PIERWSZY DZIEŃ 

(DO 15 MIN.) 

DRUGI DZIEŃ 

(DO 10 MIN.) 
 

Powierzchnia wystawiennicza 

niezabudowana (6 m²). 
6m2 4m2  

Prezentacja podczas konferencji  

w roli prelegenta.[Niedozwolone są 

prezentacje pod kątem sprzedaży]. 

     

Umieszczenie tytułu Głównego 

Sponsora Konferencji w mailingu 

do ponad 500 odbiorców. 

     

Rabat na dowolny program rozwojowy 

w EMC for Business dla Twojej Firmy. 
 `    

Wyznaczone miejsce na roll up w 

miejscach przerw kawowych/lunchu. 
    

Wyszczególnienie sponsora 

w oficjalnych podziękowaniach 

oraz komunikacie pokonferencyjnym. 

    

Wypowiedź (do 30 sekund)  

w relacji video z Konferencji. 
    

 

KORZYŚCI DLA SPONSORA 
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Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się również na www.emc4b.com, 

na którą to stronę serdecznie Państwa zapraszam. 
 

Z niecierpliwością czekam na odpowiedź z Państwa strony. 
 

Z poważaniem,                          

                                                                        

Ewa Załupska 

office@emc4b.com  

691-820-567 
 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji również, jako wystawca. Atutem są 

odbiorcy branżowi, których będą mieli Państwo okazję poznać podczas wydarzenia. 

Zachęcamy do skorzystania z oferty dla wystawcy.  

PAKIET ZAWIERA WYSTAWCA 

(1200 EURO/ 5000 PLN) 

Stoisko o pow. 2 m x 2 m . 2 dni 

Uczestnictwo w konferencji branżowej 

(osoby będące na stoisku wystawcy). 
2 osoby / 2 dni 

Catering (przerwy kawowe oraz lunch). 2 dni 

Możliwość prezentacji produktów firmy na stoisku 

(brak czasu antenowego na scenie głównej  

i w salach warsztatowych). 

2 dni 

Logo na stronie organizatora, jako partner.   

 

KORZYŚCI DLA WYSTAWCY 
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