
TABELA POBORU PUNKTÓW- CENNIK PAKIETÓW 

By móc skorzystać z oferowanych przez nas usług, wystarczy zaopatrzyć się w jeden z dostępnych 

Pakietów.  

Dokonując wyboru wyposażasz swój Portfel w punkty, którymi samodzielnie zarządzasz i decydujesz 

na jaki cel je przeznaczysz. Pakiety są różnej wartości, o różnej ilości punktów. Koszt i ich nominalna 

wartość zależy od wybranego Pakietu. Rekomendujemy najbardziej korzystny dla Ciebie Pakiet 

BUSINESS CLASS, w którym 1 punkt, to koszt zaledwie 0,10 pln (10 groszy) . 

CENNIK PAKIETÓW 

Pakiet Ilość punktów Cena Pakietu Koszt 1 punktu 

Pakiet STARTER 10 8,00 PLN 0,80 PLN 
Pakiet BASIC 50 25,00 PLN 0,50 PLN 

Pakiet STANDARD 100 38,00 PLN 0,38 PLN 
Pakiet PREMIUM 300 75,00 PLN 0,25 PLN 

Pakiet GOLD 500 90,00 PLN 0,18 PLN 

Pakiet BUSINESS CLASS 1.000 100,00 PLN 0,10 PLN  
 

FORUM GOSPODARCZE  CENNIK USŁUG- POBÓR PUNKTÓW 

Rejestracja Uczestnika bezpłatnie 

Rejestracja na B2B (umieszczenie na liście spotkań B2B) bezpłatnie 

Udział w spotkaniu e-B2B + kalendarz spotkań 10 punktów/spotkanie 

Business Card – Wizytówka + możliwość wymiany  300 punktów 

Multimedia – Prezentacja 300 punktów 

Baner reklamowy / Logo 200 punktów 
 

Po pomyślnie zakończonej rejestracji na Forum Gospodarcze Polonii Świata lub na Sesję B2B możesz 

nieodpłatnie znaleźć się na liście oczekujących na spotkania B2B. Wystarczy że w trakcie rejestracji zlecisz 

takie zapotrzebowanie. Kiedy sam będziesz chciał wybrać partnera na spotkanie, możesz wybrać go z 

dostępnej na platformie listy. Jeśli potwierdzi on chęć spotkania z Tobą, otrzymasz kalendarz spotkań, na 

którym będą zapisywani Twoi rozmówcy, a system za każde potwierdzone spotkanie pobierze z Twojego 

konta 10 punktów.  

Kiedy będziesz chciał posiadać własną Business Card GoPolonia (wizytówkę) i wymieniać się z gośćmi Forum, 

wystarczy że w trakcie rejestracji zlecisz takie zapotrzebowanie. W swoim panelu otrzymasz dostęp do 

funkcji, która pozwoli Ci stworzyć „wizytówkę”.  Za jej wykonanie system pobierze jednorazowo 300 

punktów. Posiadając własną Business Card  GoPolonia będziesz mógł bez ograniczeń dysponować nią przez 

cały okres trwania Forum. Wymiana wizytówek jest zawsze obustronna. Kiedy przekażesz ją wybranemu 

uczestnikowi, w zamian otrzymasz jego. W ten sposób tworzysz własną bazę danych uczestników Forum, 

którzy również dysponują wizytówkami. 

Każdy zarejestrowany uczestnik Forum  jest też uprawniony do zamieszczenia swojej prezentacji, jeśli w 

trakcie rejestracji zleci takie zapotrzebowanie. W swoim panelu otrzyma dostęp do formularza, za pomocą 

którego będzie można zainstalować na platformie GoPolonia własną prezentacje w formie video, Power 

Point lub PDF. Prezentacja będzie dostępna przez 6 miesięcy. Koszt prezentacji to 300 punktów.  



System opłat za wybrane PAKIETY generuje wartość w walucie PLN. Możesz jednak bez 

problemu płacić w dowolnej walucie. Zostanie ona przeliczona po aktualnym kursie w danym 

dniu, jakim zarządza Serwis PayPal. Serwis ten pobiera prowizję transakcyjną.  

Po otrzymaniu zapłaty wystawiona będzie faktura, która udostępniona zostanie w Twoim 

Panelu, a dane będą pochodziły z formularza rejestracyjnego. 

Zakupionych punktów nie można zwrócić lub przekazać innemu Użytkownikowi. Pozostają 

wyłącznie do dyspozycji Użytkownika.  

 


