Opcions de patrocini

Elements de Patrocini

Descripció
-

Expositor

Logo i Enllaç a la web

-

Preu

- El nº d’expositor serà adjudicat per ordre de
petició.
- Inclou: punt de corrent, una taula i 2 cadira.
- Aparició en la pàgina web com exhibidor
El patrocinador proporciona el logo a la
secretaria, el qual serà afegit a la web.
Permetrà al congressista accedir directament
a la pàgina web del patrocinador fent clic al
seu logo.

1 Fulletó a la cartera

Seguint l’aprovació del comitè organitzador,
s’inclourà el fullet proporcionat per l’empresa
patrocinadora, en la cartera del congrés.

Cartera del Congrés

La cartera del congrés escollida pel comitè
organitzador inclourà el logo del patrocinador.
El comitè organitzador proporciona el
material.

Acreditació +Cinta

Les cintes per a la acreditació dels assistentes
seran escollides pel comitè organitzador i
inclourà el logo del patrocinador.

Llibreta o Bolígraf
(una opció a escollir)

Els bolígrafs i les llibretes que s’inclouen en la
cartera del congrés, poden ser personalitzats
amb el logo del patrocinador. El material el
proporciona el patrocinador.

Àrea de Pòsters

Els panells i la zona de pòsters es poden
patrocinar. El disseny i material anirà a càrrec
del patrocinador

Dinar

S’inclourà informació en el lloc de celebració
del dinar indicant que està patrocinat.

600€

325€

275€

2.000€

1.000€

350€

375€

400€

IVA NO INCLÒS

PATROCINADORS PRINCIPALS
inclòs)

A Partir de 3.000 € (IVA no

Tot aquell patrocinador que contracti la suma de 3.000 € o més en alternatives
de patrocini, serà considerat patrocinador principal/preferent. Aquest
patrocinador tindrà els següents beneficis:



Aparició com a Patrocinador Principal en els diferents mitjans de
comunicació del congrés i en els elements de senyalització del congrés.
1 inscripció completa.

Aquestes son les alternatives de patrocini que li oferim, però estem oberts a
considerar les seves necessitats en aquesta matèria.

8. Zona d’Exhibició
Tots els expositors estaran ubicats en la zona d’exhibició que es situarà en el Hall
de la primera Planta del Vapor Universitari de Terrassa, en el mateix nivell en el
que es realitzaran les sessions del congrés.
En el hall de la primera planta, es concentrarà la zona d’exhibició, la zona de
panells de pòsters i es realitzarà també les pauses cafès.

