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O KONFERENCJI
Konferencja Interakcja – Integracja gości co roku ok. 150 osób z instytucji zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Społeczeństwo i Nauka SPiN oraz z innych organizacji działających 
na polu edukacji nieformalnej na terenie całej Polski.

Biznes Bistro jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji. Jest to doskonała okazja 
dla firm, by zaprezentować swoją ofertę zarówno dla instytucji już działających, jak 
i tych dopiero w fazie powstawania.

Zapraszamy do udziału w XII Konferencji Interakcja – Integracja w charakterze 
partnerów i wystawców w ramach mini targów, tzw. Biznes Bistro.

www.kopernik.org.pl



OFERTA SPONSORSKA

Korzyści 
wynikające 
ze 
współpracy:

Stanowisko Biznes Bistro o wymiarze 3 standardowych stanowisk – 8 m x 2 m

Pierszeństwo w wyborze stoiska

6 uczestników konferencji 

Logotyp na dedykowanej konferencji stronie internetowej

Możliwość wyświetlania max 3-minutowego nieproduktowego spotu w strefie konferencyjnej podczas konferencji – min 30 razy dziennie

Oficjalne zaproszenie uczestników konferencji do stoiska Partnera podczas rozpoczęcia konferencji

Wyszczególnienie Partnera w oficjalnych podziękowaniach oraz komunikatach podczas rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

10-minutowe spotkanie - prezentację Partnera Strategicznego pierwszego dnia konferencji

Post na FB podsumowujący konferencję z wymienieniem Partnerów/Sponsorów/Wystawców

Dyplom z podziękowaniem w wersji elektronicznej

Vouchery do CNK – 60 szt.
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PARTNER STRATEGICZNY

KOSZT PAKIETU 15 tys PLN +VAT

KOSZT PAKIETU DLA CZŁONKÓW SPIN 10 tys PLN +VAT



OFERTA SPONSORSKA
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Korzyści 
wynikające 
ze 
współpracy:

Stanowisko Biznes Bistro o powierzchni 2 standardowych stanowisk – 6 m x 2 m

4 uczestników konferencji

Logotyp na dedykowanej konferencji stronie internetowej

Możliwość wyświetlania max 3-minutowego nieproduktowego spotu w strefie konferencyjnej podczas konferencji 
– min 20 razy dziennie

Oficjalne zaproszenie uczestników konferencji do stoiska Partnera podczas rozpoczęcia konferencji

5-minutowe spotkanie - prezentację Partnera Wspierającego pierwszego dnia konferencji 

Post na FB podsumowujący konferencję z wymienieniem Partnerów/Sponsorów/Wystawców

Dyplom z podziękowaniem w wersji elektronicznej

Vouchery do CNK – 30 szt.

PARTNER WSPIERAJĄCY – maksymalnie 2 Partnerów

KOSZT PAKIETU 9 tys PLN +VAT

KOSZT PAKIETU DLA CZŁONKÓW SPIN 7,5 tys PLN +VAT



OFERTA SPONSORSKA

www.kopernik.org.pl

Konferencja Interakcja-Integracja 2021

KOSZT PAKIETU 4 tys PLN +VAT

KOSZT PAKIETU DLA CZŁONKÓW SPIN 3 tys PLN +VAT

WYSTAWCA – maksymalnie 10 wystawców

Korzyści 
wynikające 
ze 
współpracy:

Stanowisko Biznes Bistro o powierzchni 4 m² – 2 m x 2 m

2 uczestników konferencji

Logotyp na dedykowanej konferencji stronie internetowej

Możliwość wyświetlania max 3-minutowego nieproduktowego spotu w strefie konferencyjnej podczas konferencji
w pętli - min 10 razy dziennie

Post na FB podsumowujący konferencję z wymienieniem Partnerów/Sponsorów/Wystawców

Vouchery do CNK – 10 szt.



Zapraszam do 
kontaktu

Anna Płóciennik

e-mail: anna.plociennik@kopernik.org.pl

tel. kom.: +48 506 379 050


