
 

 

 

2100+ uczestników poprzednich edycji 

Więcej informacji o GMC: https://goldenmarketing.pl/  
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 jest PARTNEREM 3 kolejnych edycji Golden Marketing 

Conference GMC (Poznań, Warszawa, Katowice). 
 
Zuzanna Skalska, analityk światowych trendów ds. dizajnu, innowacji i biznesu jest gościem 
PIPT i jako prelegentka wszystkich trzech edycji będzie mówić o istocie spotkań twarzą  
w twarzą, między innymi podczas targów.  
 
PIPT w ramach Partnerstwa, będzie miało swoje stoisko, na które zaprasza firmy członkowskie, 

które wykupią wybrany pakiet sponsorski.   

Między innymi:  

✓ Micheal Porter 

✓ Zuzanna Skalska 

✓ Grzegorz Turniak 

 

11-12 czerwca 2019, Warszawa 

19-20 listopada 2019, Katowice 

 

https://goldenmarketing.pl/
https://goldenmarketing.pl/


 2 

 

  

Świadczenia PIPT Pakiet I 
 2 500 zł 

Pakiet II 
1 000 zł 

Pakiet III 
 500 zł 

Uczestnictwo w spotkaniach networkingowych na 
wybranej edycji GMC19 

✓    

Zamieszczenie oznaczeń firmowych Sponsora (m.in. 
Logo) na roll up specjalnie przygotowanym na 
potrzeby imprezy, w informacjach o GMC19na 
polfair.pl oraz targidajawiecej.pl  

✓  ✓  ✓  

Zamieszczenie oznaczeń firmowych Sponsora (m.in. 
Logo) na ekranie led na stoisku na stoisku PIPT 
podczas wszystkich edycji GMC19 

✓  ✓   

Zamieszczenie oznaczeń firmowych Sponsora (m.in. 
Logo) na ekranie led na stoisku na stoisku PIPT 
podczas jednej wybranej edycji GMC19 

✓  ✓  ✓  

Ustawienie nośników reklamowych sponsora: 1 
dużego (roll up) i jednego małego (stojak na stół) na 
stoisku PIPT podczas wszystkich edycji GMC19  

✓  ✓   

Ustawienie nośników reklamowych sponsora: 1 
dużego (roll up) i jednego małego (stojak na stół) na 
stoisku PIPT podczas jednej wybranej edycji GMC19 

✓  ✓  ✓  

Umożliwienia wystawienia materiału informacyjnego 
i promocyjnego (ulotki, broszury, wizytówki, itp.) 
Dotyczącego sponsora na stoisku PIPT podczas 
wszystkich edycji GMC19 

✓  ✓   

Umożliwienia wystawienia materiału informacyjnego 
i promocyjnego (ulotki, broszury, wizytówki, itp.) 
Dotyczącego sponsora na stoisku PIPT podczas 
jednej wybranej edycji GMC19 

✓  ✓  ✓  

200 zł zniżki na wejściówkę na jedną wybraną edycję 
GMC19 

✓  ✓   

 

Podstawą sponsoringu jest umowa sponsorska pomiędzy PIPT a sponsorem, która zostanie 
przygotowana przez PIPT po otrzymaniu deklaracji sponsoringu.  
 
 

 
Wybieram pakiet: 

Pakiet I 
 2 500 zł 

Pakiet II 
1 000 zł 

Pakiet III 
 500 zł 

   
 

 
Data i podpis 
 
………………………………….. 
 
Wypełnioną Deklarację proszę przesłać na adres: info@polfair.com.pl z dopiskiem GMC najpóźniej do 
11 marca 2019. 

https://polfair.pl/
http://targidajawiecej.pl/
mailto:info@polfair.com.pl

