
REKLAMA NA TELEBIM  

Zarówno uczestnicy Forum, jak i podmioty, ktore nie mogą z różnych powodów wziąć udziału, 

mają możliwość umieszczenia swojego „logo” lub grafiki na telebimie, który wkomponowany jest 

w scenografię sceny głównej Forum. Grafika pojawiać się będzie przemiennie w trakcie sesji 

plenarnej i paneli dyskusyjnych w dn. 4.09. 2017r. (non-stop) w godz.  10:30- 18:00 oraz w dn. 

05.09.2017r. w godz. 10:00- 13:00. Łączna (przewidywalna) ilość wyświetleń w trakcie Forum, 

to min. 120 x 3 sek. Pokaz na telebimie wzmacnia przekaz reklamowy i wizerunkowy. W 

połączeniu z innymi formami promocji (np.katalog, stoisko, strona internetowa Forum) reklama 

zwracać będzie szczególną uwagę gości Forum i utrwali jej przekaz.  

Telebim- Koszt emisji (non-stop)  350,00 pln (lub $90,00 lub €85,00). 

Ilość reklam do emisji ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Materiały do emisji  (po złożeniu zlecenia) należy dostarczyć w formacie JPG, PDF lub PNG w 

rozdzielczości min. 300 dpi.  na adres:  kontakt@polishbusiness.biz w terminie od 01 maja 

2017r. do (max) 20 sierpnia 2017r.  

Jesli jesteś uczestnikiem Forum- zaznacz tą usługę-zlecenie podczas procesu rejestracji na 

Formularzu Zgłoszeniowym Forum (U lub P). 

Jeśli nie możesz uczestniczyć w Forum, a uznałeś że warto zaprezentować swoją ofertę 

organizacjom otoczenia biznesu i przedsiębiorcom z Polonii oraz pozostałym uczestnikom 

Forum- wyślij prośbę o przesłanie druku zlecenia lub dowiedz się więcej szczegółów: 

kontakt@polishbusiness.biz  

 

REKLAMA STACJONARNA  

Umieszczenie reklam stacjonarnych w widocznych i najbardziej odwiedzanych miejscach, w 

trakcie dużych eventów czy kongresów, zawsze świadczy o profesjonalizmie firmy, dbałość o 

wizerunek i jej postrzeganie.  W trakcie Forum oferujemy przestrzeń, na której odbywać sie 

będą (non-stop) spotkania networkingowe i B2B. To będzie najbardziej uczęszczane miejsce 

(poza Salą Plenarną), gdzie kilkaset przedsiębiorców, członków organizacji otoczenia biznesu z 

różnych części Świata, przedstawiciele samorzadów, instytucji i urzędów (centralnych i 

lokalnych)  będą prowadzić rozmowy. Zawsze scenografia i otoczenie tych spotkań zwraca 

uwagę uczestników- wzmacnia markę, wizerunek i rozpoznawalność. 

Przewidujemy umieszczenie reklam stacjonarnych wyłącznie w formie roll-upów (ze względu na 

ograniczoną przestrzeń i brak możliwości ich instalacji na ścianach).  

Roll-upy należy dostarczyć Organizatorowi w dniu 30 lub 31 sierpnia 2017r. na adres:  Wydział 

Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 6, 33-100 Tarnów (informacje: tel. 

14 688 28 21; fax. 14 688 28 20).  
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Koszt umieszczenia roll-pu (1 szt.) – 250,00 pln lub $65,00 lub €60,00 

Ilość miejsc na instalację reklam jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Jesli jesteś uczestnikiem Forum- zaznacz tą usługę-zlecenie podczas procesu rejestracji na 

Formularzu Zgłoszeniowym Forum (U lub P). 

Jeśli nie możesz uczestniczyć w Forum, a uznałeś że warto zaprezentować swoją ofertę 

organizacjom otoczenia biznesu i przedsiębiorcom z Polonii oraz pozostałym uczestnikom 

Forum- wyślij prośbę o przesłanie druku zlecenia lub dowiedz się więcej szczegółów: 

kontakt@polishbusiness.biz  

 

STANOWISKO PROMOCYJNE 

W holu głównym (Foyer parter) znajduje sie recepcja Forum oraz powierzchnia przeznaczona 

na networking. Również na tej powierzchni będą poczęstunki w trakcie przerw kawowych oraz  

lunch. 

W częściach zewnętrznych Foyer (wzdłuż ścian) będą ustawione stanowiska promocyjne, na 

których będzie można prezentować swoją ofertę. Stanowisko składa się ze stolika i 2 krzeseł. 

Na „plecach” będzie przynależna do stoiska powierzchnia na instalację roll-upu. Stoisko ma 

charakter informacyjny, na którym można prowadzić rozmowy oraz dystrybucję materiałów 

reklamowych.     

Koszt stanowiska promocyjnego (stolik + 2 krzesła + miejsce na roll-up): 850,00 pln lub 

$220,00 lub €200,00.  

Jesli jesteś uczestnikiem Forum- zaznacz tą usługę-zlecenie podczas procesu rejestracji na 

Formularzu Zgłoszeniowym Forum (U lub P). 

Jeśli nie możesz uczestniczyć w Forum, a uznałeś że warto zaprezentować swoją ofertę 

organizacjom otoczenia biznesu i przedsiębiorcom z Polonii oraz pozostałym uczestnikom 

Forum- wyślij prośbę o przesłanie druku zlecenia lub dowiedz się więcej szczegółów: 

kontakt@polishbusiness.biz  

 

REKLAMA W KATALOGU FORUM  

Katalog Forum spełnia dwie funkcje. Jest informatorem dla wszystkich uczestników, z którego 

dowiedzą się o programie Forum, tematach paneli oraz o uczestnikach i relkamodawcach. 

Druga część poświęcona będzie na prezentację  wizytówek, ofert i reklamę . Ważną informacją 

jest fakt, że Katalog  w znacznej części będzie przekazany do polonijnych izb gospodarczych, 

organizacji, stowarzyszeń działających na wszystkich kontynentach, a także do zagranicznych 

placówek  „Polish Trade Office”  (WPHI).  

W Katalogu można zamieścić swoją „wizytowkę” lub reklamę graficzną. 
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 „Wizytówka” jest typową formą stosowaną na „business card”. Zarówno powierzchnia, jak i 

treść powinny  być jej kopią. Może ona zawierać „logo”, nazwę podmiotu, dane kontaktowe oraz 

branżę lub główny profil działalności.  

Reklama w Katalogu, to dowolna grafika przygotowana przez zleceniodawcę na powierzchni 

A5. Nie przewiduje się mniejszych form (powierzchni). Materiał  może być czarno-biały lub full 

color. Duża powierzchnia daje wiele możliwości przekazu najważniejszych treści. Powierzchnia 

może byc równiez przeznaczona na wywiad lub reportaż sponsorowany. 

Wizytówka- Koszt: 200,00 pln lub $55,00 lub €50,00  

Reklama na powierzchi: strona A5- Koszt: 550,00 pln lub $140,00 lub €130,00 

Materiały do emisji  (po złożeniu zlecenia) należy dostarczyć w formacie JPG, PDF lub PNG w 

rozdzielczości min. 600 dpi.  na adres:  kontakt@polishbusiness.biz w terminie od 01 maja 

2017r. do (max) 25 sierpień 2017r. lub przesłać poczta tradycyjną na adres: Wydział Rozwoju 

Gospodarczego, Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 6, 33-100 Tarnów (informacje: tel. 

14 688 28 21; fax. 14 688 28 20) lub prosimy podać link z dostępem do materiału. 

 

Jesli jesteś uczestnikiem Forum- zaznacz tą usługę-zlecenie podczas procesu rejestracji na 

Formularzu Zgłoszeniowym Forum (U lub P). 

Jeśli nie możesz uczestniczyć w Forum, a uznałeś że warto zaprezentować swoją ofertę 

organizacjom otoczenia biznesu i przedsiębiorcom z Polonii oraz pozostałym uczestnikom 

Forum- wyślij prośbę o przesłanie druku zlecenia lub dowiedz się więcej szczegółów: 

kontakt@polishbusiness.biz  

 

„BANNER”  NA PLATFORMIE FORUM  

Obecność firmy, prezentacja oferowanego produktu czy promocja regionu w internecie to 

obowiązek każdego, kto chce dotrzeć do jak najszerszego kręgu klientów i partnerów. 

Strona internetowa www.Polonia4um.com dedykowana jest do polonijnych organizacji 

otoczenia biznesu na całym Świecie, przedsiębiorcom, samorządom oraz do polskich instytucji, 

stowarzyszeń o charakterze pro- biznes i pro-invest. (strefy ekonomiczne, parki technologiczne, 

inkubatory, klastry, COIE itp.).   

Warto więc niskim kosztem zamieścić swoj „banner” reklamowy, by w najprostszy i najszybszy 

sposób zaprosic użytkownika do własnej strony internetowej i zapoznać ich z naszą konkretną 

propozycją (link- przekierowanie na określną treść). 

Powierzony „banner” będzie zamieszczony w terminie 3 dni od dnia otrzymania materiału do 

publikacji, aż do 31.12.2017r. (z możliwością przedłużenia okresu wyświetlań o 6 dodatkowych 

miesięcy).  
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Banner- Koszt: 200,00 pln lub $55,00 lub €50,00 ( emisja do 31.12.2017r.) 

Jesli jesteś uczestnikiem Forum- zaznacz tą usługę-zlecenie podczas procesu rejestracji na 

Formularzu Zgłoszeniowym Forum (U lub P). 

Jeśli nie możesz uczestniczyć w Forum, a uznałeś że warto zaprezentować swoją ofertę 

organizacjom otoczenia biznesu i przedsiębiorcom z Polonii oraz pozostałym uczestnikom 

Forum- wyślij prośbę o przesłanie druku zlecenia lub dowiedz się więcej szczegółów: 

kontakt@polishbusiness.biz  

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA W TRAKCIE FORUM 

Prezentacje multimedialne, to stały skuteczny element dotarcia do uczestników Forum i okazja 

do zainteresowania określonych, spersonalizowanych odbiorców. Temat prezentacji, miejsce i 

czas będzie udostepniony na stronie Forum oraz w Katalogu spełniając m.in.  forme 

zaproszenia (jesli zgloszenie i treść zostanie podana przed złożeniem katalogu do druku).  Czas 

trwania prezentacji nie może być dłuższy niz 4 minuty. Prezentacja powinna być sygnałem i 

zaproszeniem do indywidualnych spotkań z zainteresowanymi. W ciągu 4 minut należy 

zaciekawić i „porwać” uczestników prezentacji, tak by bezpośrednio po jej przeprowadzeniu  byli 

zainteresowani  kontynuacją indywidualnych rozmów i  przekazaniem szczegółów 

proponowanej oferty lub propozycji. Infrastruktura Forum jest przygotowana na takie spotkania i 

ułatwia dialg.  

Koszt prezentacji (max.4 min.): 300 pln lub $80,00 lub €75,00 

Materiał do prezentacji powinien być dostarczony do dnia 20 sierpnia 2017r. za pośrednictwem 

poczty e-mail: kontakt@polishbusiness.biz lub pocztą tradycyjną na nośniku (płyta CD lub 

pendrive) na adres: Wydział Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 

6, 33-100 Tarnów (informacje: tel. 14 688 28 21; fax. 14 688 28 20). lub prosimy podać link z 

dostępem do mteriału. 

Jesli jesteś uczestnikiem Forum- zaznacz tą usługę-zlecenie podczas procesu rejestracji na 

Formularzu Zgłoszeniowym Forum (U lub P). 

Jeśli nie możesz uczestniczyć w Forum, a uznałeś że warto zaprezentować swoją ofertę 

organizacjom otoczenia biznesu i przedsiębiorcom z Polonii oraz pozostałym uczestnikom 

Forum- wyślij prośbę o przesłanie druku zlecenia lub dowiedz się więcej szczegółów: 

kontakt@polishbusiness.biz  

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA NA PLATFORMIE FORUM  

Organizatorzy Forum pomysleli również o tych, którzy z różnych powodów nie mogą być w 

Tarnowie, a są zainteresowani zaprezentowaniem swoich propozycji.  
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Na stronie internetowej Forum będzie można zamieścić prezentację multimedialną, do której 

dostęp będzie miał każdy użytkownik strony. W dziale „Prezentacje”  znajdą się wszystkie 

zlecone prezentacje. 

Prezentacje nie mogą zawierać więcej niż 15 slajdów, a ich „waga” nie może przekraczać 3 MB.  

Mozna równiez zamieścić film reklamowy, do 2 minut i  o pojemności max. do 5MB. 

Materiał nalezy przekazać do 10 sierpnia 2017r. za pośrednictwem poczty e-mail: 

kontakt@polishbusiness.biz lub pocztą tradycyjną na nośniku (płyta CD lub pendrive) na adres: 

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 6, 33-100 Tarnów 

(informacje: tel. 14 688 28 21; fax. 14 688 28 20). lub prosimy podać link z dostępem do 

mteriału. 

Za jakość, treść i wiarygodność prezentacji i filmow, właściciel portalu www.Polonia4um.com nie 

bierze odpowiedzialności.  

Koszt prezentacji (max.15 plansz lub film max. do 3 min.): 400 pln lub $100,00 lub €90,00 

Jesli jesteś uczestnikiem Forum- zaznacz tą usługę-zlecenie podczas procesu rejestracji na 

Formularzu Zgłoszeniowym Forum (U lub P). 

Jeśli nie możesz uczestniczyć w Forum, a uznałeś że warto zaprezentować swoją ofertę 

organizacjom otoczenia biznesu i przedsiębiorcom z Polonii oraz pozostałym uczestnikom 

Forum- wyślij prośbę o przesłanie druku zlecenia lub dowiedz się więcej szczegółów: 

kontakt@polishbusiness.biz  

 

PAKIET REKLAMOWO- PROMOCYJNY (-25%) 

Kozystając z Pakietu Promocyjno- Reklamowego, który zawiera wszystkie dostepne usługi, 

można zaoszczędzić aż 25% kosztów! 

Standardowa wycena Pakietu: 2.900, pln lub $750,00 lub €690,00, w tym do dyspozycji: 

-reklama stacjonarna (roll-up)- 1 szt. Koszt jednostkowy:250,00 pln / $65,00 / €60,00 

-stoisko promocyjne (stolik, krzesło, miejsce na roll-up- 1 szt.). Koszt jednostkowy: 850,00 pln /  

$220,00 / €200,00 

- reklama w katalogu (strona A5). Koszt jednostkowy: 550,00 pln/ $140,00 / €130,00 

- banner z linkiem na stronie www.Polonia4um.com Koszt jednostkowy: 200,00 pln / $55,00 / 

€50,00 

-prezentacja multimedialna w trakcie Forum. Koszt jednostkowy: 400,00 pln / $100,00 / €90,00 
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- prezentacja multimedialna na stronie www.Polonia4um.com  Koszt jednostkowy: 300,00 pln / 

$80,00 / €75,00 

- logo/ plansza reklamowa na telebimie. Koszt jednostkowy: 350,00 pln / $90,00 / €85,00 

Przy zamówieniu pełnego Pakietu Promocyjno- Reklamowego cena zostaje 

pomniejszona o 25%!!! i wynosi tylko:  2.175,00 PLN lub $562,00 lub €518,00/ za pełny 

Pakiet 

Istnieje również mozliwość skorzystania z Mini Pakietu ( do wyboru min. 3 usługi promocyjno- 

reklamowe z oferty). Wybór Mini Pakietu uprawnia do znizki 10% wartości standardowej 

sumy wybranych usług. 

Zapraszamy! 
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