OFERTA SPONSORSKA
ROZMOWY O GOSPODARCE
19 – 21 listopada 2021
Hotel Arłamów****

Idea

ROZMÓW O GOSPODARCE
Rozmowy o Gospodarce to wydarzenie łączące przedstawicieli
administracji centralnej i regionalnej oraz świata przedsiębiorców
w dyskusji na temat osiągnięć i wyzwań gospodarczych Polski.
Wyjątkowy charakter tego wydarzenia czyni go jednym z unikalnych
w skali kraju mini szczytem gospodarczym, w którym wszystkie strony
mogą aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat obecnych i przyszłych
wyzwań gospodarczych. Formuła, miejsce oraz uczestnicy spotkania
tworzą bardzo dobrą platformę do dyskusji na tematy gospodarcze, które
są istotne dla przedsiębiorców oraz rozwoju gospodarczego Polski.
Rozwój Polski może być jedynie realizowany z silnym wsparciem
rozwoju polskiej gospodarki oraz polskich firm. Rozmowy o Gospodarce
mają umożliwić wymianę poglądów oraz doświadczeń przedstawicieli
świata polityki oraz biznesu w obszarze gospodarczym zarówno w skali
Regionu, jak i całego kraju.

ZAPROSZENIE
DO WSPÓŁPRACY
Rozmowy o Gospodarce są skierowane do przedstawicieli świata biznesu
 dużych, małych i średnich firm, stwarzając doskonałą okazję
do podjęcia dialogu z przedstawicielami Rządu Polskiego.
Tegoroczna edycja składa się z dwóch debat, podczas których zostaną
podjęte następujące tematy:


Polski Ład - szansa rozwoju polskich przedsiębiorstw
i gospodarki
pod przewodnictwem Adriana Klarenbacha



Trójmorze - szansa dla polskich przedsiębiorstw i gospodarki
pod przewodnictwem Krzysztofa Ziemca

ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO WŁĄCZENIA SIĘ
W REALIZACJĘ TEGO WYDARZENIA W ARŁAMOWIE!

ŚWIADCZENIA

Sponsor
25.000 zł

Partner
50.000 zł

Partner
Strategiczny
od 50.000 zł



 Przyznanie tytułu Partnera Strategicznego



 Przyznanie tytułu Partnera
 Przyznanie tytułu Sponsora



 Umieszczenie logotypu na stronie
www.rozmowyogospodarce.pl
i na zaproszeniach rozsyłanych
do wpływowych osób







 Umieszczenie logotypu na monitorach
rozmieszczonych w Hotelu Arłamów
podczas trwania Wydarzenia





 Umieszczenie logotypu na telebimie
na scenie głównej w Patio Hotelu podczas
trwania Balu Dobroczynnego









 Umieszczenie własnych materiałów
reklamowych typu: ulotki, foldery itp.
w czasie trwania Wydarzenia



 Ustawienie stoiska reklamowego*
w głównym holu Hotelu Arłamów



 Ustawienie ścianki, roll-upów przed salą
konferencyjną Wydarzenia
 Ustawienie ścianki, roll-upów w głównym
holu Hotelu Arłamów



 Umieszczenie drobnych upominków
w formie reklamy we wszystkich pokojach
Uczestników Wydarzenia
 Oficjalne podziękowanie w trakcie trwania
Wydarzenia



 Możliwość wystąpienia podczas Wydarzenia
 Przyznanie gratisowych zaproszeń
na Wydarzenie w ilości
 Prawo do wykorzystania do własnych celów
promocyjnych: symboliki i fotografii
pozyskanych podczas trwania Wydarzenia
* rozmiary stoiska zostaną ustalone indywidualnie z Organizatorem
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ORGANIZATORZY I PARTNERZY

ORGANIZATOR

PARTNER STRATEGICZNY

PATRONAT HONOROWY

PARTNER HONOROWY

PARTNER

