Пакет “Офіційний партнер” – 40 000 грн.










Реклама - анонс на сайті ТПП України, реклама у тематичних виданнях
Безпосередній доступ до «теплої» цільової аудиторії в привабливій обстановці
Розміщення рекламних матеріалів про компанію партнера в папці учасника
Розміщення логотипу на всій поліграфічній продукції конференції
Один виступ спікера на конференції. Теми виступу, тези, презентації за попереднім
погодженням з організаторами заходу та реєстрація 10 (десятьох) представників, в
якості учасників ділової програми конференції та урочистого прийняття
Розміщення реєстраційної стійки з можливістю реалізації спеціальної пропозиції від
партнера (рекламної продукції, буклетів)
Трансляція відео-ролика на екранах LED - телевізорів в ході проведення заходу
Повний доступ до бази даних всіх зареєстрованих відвідувачів конференції
(надання списку з контактами учасників конференції - представників бізнесу)
Розміщення логотипу компанії в розділі «партнери», у зовнішній рекламній компанії
конференції (на будівлі ТПП України)
ПЕРЕДБАЧЕНО ІНДИВІДУАЛЬНІ ПАРТНЕРСЬКІ ПАКЕТИ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ УМОВАМИ
Телефонуйте, щоб дізнатися деталі співпраці:
Контактна особа: П’ятницький Дмитро, Дирекція взаємодії з бізнесом, регіональними ТПП та
органами державної влади (Е-mail: pdv-zed@ucci.org.ua, тел. 044 584-28-19, 068 420-16-86).

Пакет “Генеральний” – 70 000 грн.













Реклама - анонс на сайті ТПП України, реклама у тематичних виданнях
Безпосередній доступ до «теплої» цільової аудиторії в привабливій обстановці
Розміщення рекламних матеріалів про компанію партнера в папці учасника
Розміщення логотипу на всій поліграфічній продукції конференції
Два виступ спікера на конференції та модерація панелі. Теми виступу, тези, презентації
за попереднім погодженням з організаторами заходу та реєстрація 20 (двадцятьох)
представників, в якості учасників ділової програми конференції та урочистого прийняття
Розміщення реєстраційної стійки з можливістю реалізації спеціальної пропозиції від
партнера (рекламної продукції, буклетів)
Можливість розміщення двох окремих банерів «павуків» з інформацією про компанію
партнера
Трансляція відео-ролика на екранах LED - телевізорів в ході проведення заходу
Повний доступ до бази даних всіх зареєстрованих відвідувачів конференції (надання
списку з контактами учасників конференції)
Розміщення логотипу компанії в розділі «партнери», у зовнішній рекламній компанії
конференції (на будівлі ТПП України)
Розміщення банера 3,45 м * 5,5 м в конференц-залі
Оформлення конференц-зали у стилі компанії

ПЕРЕДБАЧЕНО ІНДИВІДУАЛЬНІ ПАРТНЕРСЬКІ ПАКЕТИ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ УМОВАМИ
Телефонуйте, щоб дізнатися деталі співпраці:
Контактна особа: П’ятницький Дмитро, Дирекція взаємодії з бізнесом, регіональними ТПП та
органами державної влади (Е-mail: pdv-zed@ucci.org.ua, тел. 044 584-28-19, 068 420-16-86).

