Akademia EMC

KONFERENCJA
EMC FOR BUSINESS 2018
Doświadczenia w projektowaniu i produkcji elektroniki.
Praktycy dla praktyków.

OFERTA
SPONSORSKA

11-12 października 2018 r.
WROCŁAW

Konferencja EMC for BUSINESS to najbardziej praktyczne wydarzenie w dziedzinie projektowania
i produkcji elektroniki. Odbiorcami są zarówno inżynierowie, projektanci, menadżerowie oraz

IDEA

dystrybutorzy.

To

wydarzenie

dla

wszystkich

praktyków

i

miłośników

branży

EMC

KONFERENCJI

(kompatybilności elektromagnetycznej), podczas którego specjaliści przedstawiają swoje case’y

EMC FOR

dotyczące wymagań, projektowania oraz badań EMC. Spotkanie w 2017 roku cieszyło dużym

BUSINESS
2018

zainteresowaniem wielu firm, jak również zadeklarowało się do udziału w kolejnych edycjach.
Wydarzenie jest oparte na wymianie wiedzy, dyskusjach, pomysłach i warsztatach skupiających
się na realnych wyzwaniach i przyszłości EMC. Nieocenioną wartością konferencji jest
rozwiązywanie ciekawych przypadków przez uczestników, co przyczynia się do powstania
nowych działań, poszerza wiedzę oraz nadaje nowe know - how dla świata elektroniki w aspekcie
projektowania i spełnienia wymagań..

 Aktywne uczestnictwo w warsztatach.
 Dyskusje dotyczące rozwiązań case’ów
podczas paneli dyskusyjnych.
 Wymiana doświadczeń oraz kontaktów.
 Biznesowe podejście do nowych relacji.
 Prezentacja usług oraz wiedzy.



Promocja i wzmocnienie rozpoznawalności marki Sponsora wśród największych
firm polskich i zagranicznych.



Możliwość przedstawienia ekspertyzy firmy i jej liderów podczas części merytorycznej
konferencji (warsztaty i prezentacje).



ZOSTAŃ
GOSPODARZEM

Poznanie specyficznych potrzeb firm z branży i szansa konsultacji

KONFERENCJI

proponowanych im innowacyjnych rozwiązań, usług i produktów.

EMC FOR



Zapoznanie się z najnowszymi trendami w branży elektronicznej i EMC.

BUSINESS 2018



Okazja do nawiązania partnerstwa i współpracy z największymi firmami.



Udział w wydarzeniu, w którym uczestniczy 100-150 osób z branży elektronicznej.

11-12.10.2018

ZAUFALI NAM
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OPCJA DLA SPONSORA
Zapraszamy do współpracy firmy, które poszukują skutecznego dotarcia do swoich klientów. Partner,
angażujący się w nawiązanie relacji, dający rozwiązania klientom oraz wspierania obszaru budowania
biznesu w świecie elektroniki i nie tylko.

KORZYŚCI W RAMACH WSPÓŁPRACY

SPONSOR
GŁÓWNY

SPONSOR

PLATINUM
27 000 PLN

GOLD
18 000 PLN

(netto) 1 miejsce

(netto)

Przygotowanie przez EMC for Business artykułu merytorycznego dot. sprzętu lub
innych usług firmy oraz opublikowanie go na blogu emc4b.com w celach
promocyjnych Sponsora (również do jego użytku).



Warsztaty podczas Konferencji: Przygotowanie przez organizatorów warsztatów
merytorycznych na danym sprzęcie Sponsora lub zaprezentowanie jego usług,
nagranie video oraz opublikowanie go w sieci.



Logotyp na smyczach promocyjnych wydarzenia przypiętych do identyfikatorów.



Dostarczenie materiałów merytorycznych (prezentacji) po konferencji dla
uczestników wydarzenia.





Użycie sprzętu sponsora podczas warsztatów Konferencji (prezentacja sprzętu).





Uczestnictwo osób reprezentujących Sponsora w Konferencji.

3

2

Uczestnictwo w wieczorze integracyjnym.

3

2

2 strony

1 strona

Wyświetlanie logotypu Sponsora między prezentacjami i panelami dyskusyjnymi na
konferencji.





Prezentacja Sponsora w trakcie Konferencji.

TAK



Powierzchnia reklamowa w folderze konferencyjnym oraz możliwość dołączenia
własnej broszury.

(GŁÓWNA POZYCJA

Prezentacja materiałów reklamowych i wystawienie roll up.
Logo na stronie internetowej.
Zapewnienie dwóch noclegów dla reprezentantów firmy.

)
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KORZYŚCI DLA WYSTAWCY

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.

WYSTAWCA

PAKIET WYSTAWCY ZAWIERA

7 000 PLN (netto)
2 dni

Stoisko o powierzchni 2 m x 2 m.
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

Miejsce reklamowe w broszurze EMC for Business, która jest
promowana podczas konferencji oraz podczas szkoleń Akademii EMC.



Logo na stronie organizatora, jako partner.



Z przyjemnością buduję długofalowe relacje, ponieważ wierzę, że
wspólne
działanie
może
otworzyć
więcej
możliwości
i zbudować dobry biznes.
Serdecznie zapraszam do kontaktu - najlepiej telefonicznego.
Z poważaniem,
Tomasz Utkowski
513 382 210
office@emc4b.com
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