ZAREKLAMUJ SWOJĄ FIRMĄ PODCZAS XXIII KONGRESU PFRN

REKLAMA FIRMY, usług i produktów PODCZAS
XXIII Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
17-18 maja 2019 roku, Bydgoszcz
Kongres Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości jest świetnym miejscem do promocji Państwa firmy, usług
wśród pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości i innych uczestników rynku
nieruchomości. Preferujemy ustalenie indywidualne zasad, formy i zakresu współpracy.

Proponujemy Państwu następujące ramowe formy reklamy:
BIULETYN kongresowy
Jest to wydawnictwo przygotowane specjalnie z okazji kongresu. Zawiera konspekty do poszczególnych sesji
wykładowych. Jest dystrybuowane wśród wszystkich uczestników kongresu.

(okładka z biuletynu kongresowego z XVII Kongresu PFRN, maj 2012)
Nakład: 500 szt.
Zamieszczenie reklamy w katalogu:
• 1 strona - 1500 zł
• 1/2 strony - 1000 zł
• 1/4 strony - 600 zł
• 1/8 strony - 400 zł
• Okładka 2 lub 3 czy 4 strona - 3500 zł

INSERT materiałów reklamowych wśród uczestników kongresu
Materiały reklamowe Państwa firmy mogą być rozdawane wśród uczestników kongresu.
Insert materiałów: Materiały do 5 stron A4 - 1200 zł

EKSPOZYCJA baneru/tablicy reklamowej podczas kongresu
Na sali gdzie będzie odbywała się inauguracja i główne sesje wykładowe.
Ekspozycja baneru: 1 roll’up – cena uzgadniana indywidualnie (w zależności od formy, wielkości i branży).

STOISKO podczas Kongresu
Organizatorzy umożliwiają miejsce na ustawienie stoiska reklamowego Państwa firmy w foyer hotelu CITY.
2

Stoisko własne o powierzchni do 6 m - 6.000 zł
2
Stoisko handlowe do 2 m - 2.300 zł
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PRELEKCJA podczas Kongresu lub warsztat dedykowany
Organizatorzy umożliwiają 25 minutową prelekcję w trakcie XXIII Kongresu skierowaną do uczestników.
Prelekcja:
• W pierwszej (oficjalnej) części Kongresu (17.05.19) – 15.000 zł
• W drugiej (panlowo-warsztatowej) części Kongresu (17/18.05.19) – 10.000 zł

NEWSLETTER do subskrybentów
Istnieje możliwość wykupienia mailingu (ponad 12 tys. adresów do pośredników, zarządców nieruchomości),
który zostanie rozesłany do subskrybentów zarejestrowanych na stronie PFRN i CR
E-MAILING:
Zakres: wysyłka do bazy członków PFRN
• Jednorazowa: 700zł
• Dwukrotna: 1.200zł
• Trzykrotna: 1.700 zł

Loteria wizytówkowa - sponsor zobowiązuje się do przygotowania nagrody o wartości min. 500 zł
Inne formy loterii - np. wypełnienie ankiet uprawnia do wzięcia udziału w loterii
Ekspozycja wybranych modeli samochodów
Istniej możliwość ekspozycji wybranych modeli samochodów przed wejściem do hotelu (max. szt 4) jako
element dodatkowy do wybranej opcji współpracy.
Ekspozycja samochodów: Cena uzgadniana indywidualnie w zależności od wybranych opcji współpracy.

SPONSOR BALU (Argentum Party) – cena i warunki uzgadniane indywidualnie
Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy zainteresowane dotarciem do grupy profesjonalistów działających
na rynku nieruchomości w Polsce. Będą Państwo mogli nawiązać kontakt z najaktywniejszymi z całej Polski
uczestnikami rynku nieruchomości: doradcami, właścicielami biur obrotu nieruchomościami i zarządzania
nieruchomościami oraz ich współpracownikami. Czekamy również na Państwa indywidualne propozycje
współpracy.

Kontakt w sprawie reklamy:
Leszek A. Hardek – Pełnomocnik SPONPK ds. organizacji 23 Kongresu PFRN
email: poczta@sponpk.kip.pl, tel. 604 654 444

UWAGA! POWYŻSZE CENY OBOWIĄZUJĄ PRZY ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA DO 28 LUTEGO 2019 ROKU.
Od 1 marca 2019 do podanych cen należy doliczyć 20%

