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partner strategiczny

Kontakt:
Agata Żarczyńska
tel. 730 086 970; biuro@ipbbs.pl

Świadczenia marketingowe:
•	 przyznanie tytułu PARTNER STRATEGICZNY 

XV FORUM IPBBS (Organizatorzy przyznają 

max. 3 firmom taki tytuł)

•	 ekspozycja logotypu Partnera w 

materiałach marketingowych

•	 poinformowanie, w formie dedykowanej 

wiadomości, o przyznaniu tytułu PARTNERA 

STRATEGICZNEGO, wraz z notką o firmie na 

stronach www: 

 - ipbbs.org.pl

 - handelwpraktyce.pl 

 - papierniczyswiat.pl 

•	 poinformowanie, w formie dedykowanej 

wiadomości, o przyznaniu tytułu PARTNERA 

STRATEGICZNEGO, wraz z notką o firmiejako 

oddzielna informacja w biuletynie IPBBS 

wysyłanym do sybskrybentów

•	 poinformowanie, w formie dedykowanej 

wiadomości, o przyznaniu tytułu PARTNERA 

STRATEGICZNEGO na profilach social 

media magazynu Papiermiczy Świat, IPBBS 

oraz Handel w Praktyce

•	 możliwość wygłoszenia wykładu do 20 

minut w sali konferencyjnej – wykład 

zostanie zapowiedziany w materiałach 

konferencyjnych i marketingowych

•	 zamieszczenie materiałów marketingowych, 

w materiałach konferencyjnych

•	 zamieszczenie logo firmy w materiałach 

informacyjnych o konferencji,  

tj.: powiadomieniach, broszurach, 

banerach, itp.

•	 zamieszczenie logo firmy na stronie 

internetowej, dedykowanej XV FORUM: 

ipbbs.org.pl z linkiem do strony Partnera

•	 podziękowanie w relacjach na łamach 

Patrona Medialnego - magazynu 

Papierniczy Świat.

•	 banner/roll-up w sali konferencyjnej (jeśli 

będzie możliwość techniczna dodatkowo 

przed salą konferencyjną)

•	 informacja o Partnerze w trakcie oficjalnego 

rozpoczcia konferencji

pozostałe korzyści i przywileje:
•	 Zaproszenie dla 6 osób na XV FORUM IPBBS

•	 Bilety wstępu dla 6 osób na Targi KIDS! 

TRADE SHOW

6 500 PLN**



Kontakt:
Agata Żarczyńska
tel. 730 086 970; biuro@ipbbs.pl

partner4 000 PLN**

Świadczenia marketingowe:
•	 przyznanie tytułu PARTNER XV FORUM 

IPBBS (Organizatorzy przyznają max. 3 

firmom taki tytuł)

•	 ekspozycja logotypu Partnera w 

materiałach marketingowych

•	 poinformowanie, w formie dedykowanej 

wiadomości, o przyznaniu tytułu PARTNERA, 

wraz z notką o firmie na stronie www: ipbbs.

org.pl 

•	 poinformowanie, w formie dedykowanej 

wiadomości, o przyznaniu tytułu PARTNERA, 

wraz z notką o firmiejako oddzielna 

informacja w biuletynie IPBBS wysyłanym 

do sybskrybentów

•	 poinformowanie, w formie dedykowanej 

wiadomości, o przyznaniu tytułu PARTNERA 

na profilach social media magazynu 

Papiermiczy Świat, IPBBS

•	 zamieszczenie materiałów marketingowych, 

w materiałach konferencyjnych

•	 zamieszczenie logo firmy w materiałach 

informacyjnych o konferencji,  

tj.: powiadomieniach, broszurach, 

banerach, itp.

•	 zamieszczenie logo firmy na stronie 

internetowej, dedykowanej XV FORUM:  

 

ipbbs.org.pl z linkiem do strony Partnera

•	 podziękowanie w relacjach na łamach 

Patrona Medialnego - magazynu 

Papierniczy Świat.

•	 banner/roll-up w sali konferencyjnej (jeśli 

będzie możliwość techniczna dodatkowo 

przed salą konferencyjną)

•	 informacja o Partnerze w trakcie oficjalnego 

rozpoczcia konferencji

pozostałe korzyści i przywileje:
•	 Zaproszenie dla 4 osób na XV FORUM IPBBS

•	 Bilety wstępu dla 4 osób na Targi KIDS! 

TRADE SHOW

sponsor 1 200 PLN**

Świadczenia marketingowe:
•	 przyznanie tytułu SPONSORA XV FORUM 

IPBBS (Organizatorzy przyznają max. 3 

firmom taki tytuł)

•	 ekspozycja logotypu Sponsora w 

materiałach marketingowych

•	 zamieszczenie materiałów marketingowych, 

w materiałach konferencyjnych

•	 zamieszczenie logo firmy w materiałach 

informacyjnych o konferencji,  

tj.: powiadomieniach, broszurach, 

banerach, itp.

•	 zamieszczenie logo firmy na stronie 

internetowej, dedykowanej XV FORUM: 

ipbbs.org.pl z linkiem do strony Partnera

•	 podziękowanie w relacjach na łamach 

Patrona Medialnego - magazynu 

Papierniczy Świat.

•	 banner/roll-up w sali konferencyjnej (jeśli 

będzie możliwość techniczna dodatkowo 

przed salą konferencyjną)

•	 informacja o Partnerze w trakcie oficjalnego 

rozpoczcia konferencji

pozostałe korzyści i przywileje:
•	 Zaproszenie dla 2 osób na XV FORUM IPBBS

•	 Bilety wstępu dla 2 osób na Targi KIDS! 

TRADE SHOW

o XV ForUM
jest najważniejszym wydarzeniem branży biuro-

wo-szkolnej w Polsce i jest doskonałą platformą 

do dyskusji nad najistotnieszymi problemami sek-

tora PBS. W tym roku, tematem przewodnim będą 

transformacje branży, kompetencje jako źródło 

przewagi rynkowej oraz najnowsze trendy kształ-

cenia przyszłych liderów, podnoszenia kwalifikacji 

w procesie uczenia się formalnego i nieformalne-

go, wymagania dotyczące walidacji i podmiotów ją 

przeprowadzających, a także omówienie możliwo-

ści wykorzystania kwalifikacji na rynku pracy.

W wyniku nawiązania współpracy IPBBS z IC Events 

jubileuszowe forum będzie  jednym z najważniej-

szych wydarzeń podczas targów Targów Kids Tra-

de Show. Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy 

w historii, w nawiązaniu do przełomowej decyzji 

Izby o zmianie formuły organizacyjnej, której efek-

tem jest dążenie do uzyskania korzyści ze wspól-

nych przedsięwzięć z wykorzystaniem efektu skali. 

Wspólnym celem IPBBS oraz organizatorów Targów 

Kids! Trade Show są działania w zakresie promocji 

najlepszych praktyk, rozwoju sprzedaży, podno-

szenia jakości produktów i usług oraz wsparcia 

produkcji krajowej i jej eksportu. W ramach współ-

pracy, została przygotowana specjalna oferta wy-

stawiennicza i reklamowa dla członków Izby.

Kontakt:
Agata Żarczyńska
tel. 730 086 970; biuro@ipbbs.pl

pakieTy parTnerSkie



koSzT UczeSTnicTwa* (brUTTo)

zaproSzenie 1-oSobowe
Cena dla firm członkowskich: 400 PLN
Cena dla firm niestowarzyszonych w IPBBS: 500 PLN

zaproSzenie dLa 2 oSÓb
Cena dla firm członkowskich: 750 PLN
Cena dla firm niestowarzyszonych w IPBBS: (360 PLN x 2 os.) 900 PLN

zaproSzenie dLa 4 oSÓb
Cena dla firm członkowskich: 1 400 PLN
Cena dla firm nies towarzyszonych w IPBBS: (345 PLN x 4 os.) 1 700 PLN

* Cena zawiera: uczestnictwo w XV Forum IPBBS, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch. bilet 
wstępu na targi KIDS! Trade Show, udział w Wieczorze Branżowym.

** Ceny netto, należy doliczyć 23% VAT

W przypadku zainteresowania inną ilością zaproszeń prosimy o kontakt z Biurem IPBBS:
Agata Żarczyńska: biuro@ipbbs.org.pl; tel. 730 086 970
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