OFERTA SPONSORINGU, PARTNERSTWA I PROMOCJI
X POLSKI KONGRES ITS, 16-17 maja 2017 r., Warszawa

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA serdecznie zaprasza Państwa do nawiązania
współpracy podczas jubileuszowego, X POLSKIEGO KONGRESU ITS-Inteligentnych Systemów
Transportowych, który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2017 r. w hotelu Sofitel w Warszawie.
Proponujemy włączenie się Państwa firmy w organizację PKITS w charakterze Sponsora, Partnera lub firmy
zainteresowanej dodatkowym wyeksponowaniem wśród uczestników spotkania (wystąpienie, stolik,
inserowanie, inne).
W IX edycji wzięło udział ponad 300 osób - reprezentantów z firm związanych z inteligentnymi systemami
transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej
Polski i Europy. Wśród uczestników Kongresu ponad 40% stanowili reprezentanci sektora samorządowego,
których udział jest bezpłatny. Jest to wspólny sukces całej branży ITS oraz członków ITS POLSKA
zaangażowanych w powodzenie naszego wydarzenia.
POLSKI KONGRES ITS na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w sektorze transportu w Polsce i Europie.
Rokrocznie przyciąga uwagę krajowych i zagranicznych ekspertów-mówców jak i uczestników, którzy widzą
w nim szansę na promocję swoich osiągnięć, nowych rozwiązań i trendów. Z roku na rok na Kongresie
przybywa nie tylko uczestników, ale również prezentacji i poruszanych tematów. Rośnie nie tylko liczba
zagadnień związanych z transportem samochodowym, podczas zeszłorocznej imprezy przedstawiano
również tematy związane z kolejnictwem oraz ruchem lotniczym.
Tak prestiżowe grono uczestników zebranych podczas jednego wydarzenia jakim jest POLSKI KONGRES ITS
tworzy unikalną szansę wymiany doświadczeń i zaprezentowania swoich produktów podmiotom
działającym w branży ITS. Pozwala jednocześnie na wykorzystanie szansy nawiązania wartościowych
kontaktów i pogłębienia współpracy między środowiskami związanymi z nauką i praktyką.
Rada Programowa POLSKIEGO KONGRESU ITS przygotowując program kładzie szczególny nacisk na
najbardziej interesujące zagadnienia i aktualną problematykę. Założono, że referaty dotyczyć będą
następujących tematów: Systemy zarządzania ruchem drogowym (ocena wdrożeń, detekcja ruchu,
informacja o warunkach ruchu, priorytety dla transportu publicznego, naprowadzanie na wolne, publicznie
dostępne miejsca parkingowe, w tym przykrawężnikowe), integracja systemów miejskich i krajowych,
równoważenie mobilności, transport publiczny (zarządzanie dyspozytorskie transportem publicznym,
systemy informacji dla podróżnych, systemy współkorzystania [carsharing, ridesharing], ITS a
konkurencyjność transportu publicznego), pobór opłat za korzystanie z dróg i z transportu publicznego
(pobór opłat za przejazd autostradami, drogami ekspresowymi, mostami i tunelami, pobór opłat za wjazd
do centrum miasta, wspólny bilet kolej& miejski transport publiczny, smart ticketing - nowoczesne systemy
biletowe, mobility as a Service [MaaS]), pojazdy autonomiczne i systemy V2X, telematyka kolejowa oraz
prawo i finanse (prawo zamówień publicznych w obszarze ITS, nowe źródła finansowania wdrażania
innowacyjnych rozwiązań w zakresie ITS, partnerstwo Publiczno Prywatne, normy i standardy w dziedzinie
ITS).

PROPOZYCJA SPONSORINGU, PARTNERSTWA i PROMOCJI
Jesteśmy przekonani, że włączenie się Państwa firmy w merytorykę lub organizację X POLSKIEGO
KONGRESU ITS podniesie rangę wydarzenia i przyczyni się do wzmocnienia Państwa pozycji wśród
potencjalnych partnerów biznesowych przede wszystkim przedstawicieli samorządów jak i konkurencji.
Więcej informacji o POLSKIM KONGRESIE ITS na www.PKITS.pl

ŚWIADCZENIA W RAMACH UMOWY SPONSORSKIEJ
Najwyższą gwarancją prestiżu oraz zapewnienia maksymalnego wyeksponowanie firmy jest rozważenie
przyjęcie statusie „Sponsora” w ramach następujących limitowanych i precyzyjne dopasowanych do Państwa
potrzeb świadczeń uwzględnionych poniżej:
Świadczenia
w ramach umowy sponsorskiej

Sponsor

Sponsoring

Platynowy

Diamentowy

Złoty

Srebrny

Sesji

Uroczyste
przyjęcie

Lunch

Serwis
kawowy

-

1 blok
tematyczny

Wystąpienie (15 min) po wcześniejszym
zgłoszeniu abstraktu do Rady
Programowej

2 wystąpienia

1 wystąpienie

1
wystąpienie

1
wystąpienie

do
uzgodnienia

Uczestnictwo bezpłatne reprezentantów
Firmy w kongresie

5 osoby

4 osoby

3 osoby

2 osoby

do
uzgodnienia

Dodatkowe uczestnictwo reprezentantów
Firmy w kongresie z 50% zniżką

5 osób

4 osoby

3 osoby

2 osoby

do
uzgodnienia

Odczytanie nazwy Firmy na rozpoczęciu
kongresu

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Możliwość zaproszenia / krótka
przemowa *na świadczenie przez
Sponsora (*dot. uroczystego przyjęcia)

Tak

Tak

Tak

-

-

Dołączenie materiału reklamowego Firmy
do pakietów uczestników kongresu

Tak

Tak

Tak

-

Tak

3 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

Tak

Tak

Tak

-

-

Tak

-

-

Tak

Tak

-

Umieszczenie logo Firmy na głównej
stronie stronie internetowej www.pkits.pl

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Zamieszczenie logo Firmy w drukowanych
materiałach kongresowych

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Zamieszczenie logo Firmy na ekranach
promocyjnych (banner, slajd kongresowy,
tablice informacyjne)

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Zamieszczenie logo Firmy w wybranych
reklamach prasowych promujących
kongres

Tak

Tak

-

-

Tak

Powierzchnia pod stolik / stand
promocyjny (zabudowa lub ścianka
wymaga odrębnych uzgodnień z biurem
organizacyjnym)

Tak

Tak

Tak

-

Tak

1 firma

2 firmy

4 firmy

-

1 organizacja
/instytucja

28.000 zł

22.000 zł

16.000 zł

10.000 zł

27.000 zł

Gospodarz (wybrany dzień)

Umieszczenie bannerów reklamowych
Firmy w miejscu organizacji kongresu
Osadzenie prezentacji Firmy na specjalnie
utworzonej podstronie na www.pkits.pl
(tekst, logo, pliki graficzne, plik video lub
prezentacja flash)
Prezentacja Firmy na specjalnie
utworzonej podstronie na www.pkits.pl
(tekst, logo, pliki graficzne)

Maksymalna liczba w poszczególnych
pakietach
Koszt netto (+ 23% VAT)

Więcej informacji o POLSKIM KONGRESIE ITS na www.PKITS.pl

ŚWIADCZENIA W RAMACH UMOWY PARTNERSKIEJ
Dla firm, którym zależy aby ich firma była widoczna nawet po kongresie proponujemy wyeksponowanie firmy
o statusie „Partnera” w postaci:
Świadczenia
w ramach umowy partnerskiej

Partner
toreb konferencyjnych

Partner
smyczy i identyfikatorów

Torby konferencyjne

Smycze i identyfikatory

Umieszczenie logo firmy na produkcie
sponsorowanym

Tak

Tak

Prezentacja Firmy na specjalnie utworzonej
podstronie na www.pkits.pl (tekst, logo, pliki
graficzne)

Tak

Tak

Umieszczenie logo Firmy na głównej stronie
stronie internetowej www.pkits.pl

Tak

Tak

Maksymalna liczba w poszczególnych
pakietach

1 firma

1 firma

Koszt netto (+ 23% VAT)

6.000 zł

4.000 zł

Finansowanie

ŚWIADCZENIA W RAMACH PROMOCJI FIRMY
Dla tych z Państwa , którzy chcieliby wzmocnić wizerunek swojej firmy wychodząc ze swoją ofertą
bezpośrednio do uczestników POLSKIEGO KONGRESU ITS polecamy poniższe świadczenia:
Świadczenia
w ramach promocji firmy

Wystąpienie
zgłoszone przez firmę do
programu

Powierzchnia

Inserty

Świadczenie
*(temat merytorycznie dostosowany
do programu nie zawierający
autoprezentacji)

Prezentacja podczas sesji*

Stolik / stand

Ulotki
/gadżety

Wystąpienie (15 min) po
wcześniejszym zgłoszeniu abstraktu
do Rady Programowej

Tak

-

-

-

Tak

-

Uczestnictwo bezpłatne
reprezentantów Firmy w kongresie

1 osoba mówiąca

-

-

Umieszczenie bannerów
reklamowych Firmy na powierzchni
promocyjnej

-

Tak

-

Dołączenie materiału reklamowego
Firmy do pakietów uczestników
kongresu

-

-

Tak

5 firm

5 firm

5 firm

7.000 zł

3.000 zł

1.500 zł

Powierzchnia pod stolik / stand
promocyjny (zabudowa / ścianka
wymaga odrębnych uzgodnień z
biurem organizacyjnym)

Maksymalna liczba w poszczególnych
pakietach
Koszt netto (+ 23% VAT)

W przypadku zainteresowania propozycją sponsoringu, partnerstwa lub promocji firmy,
prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów współpracy z ITS POLSKA,
tel. +48 22 630 99 09 lub e-mail: kongres@itspolska.pl.
Więcej informacji o POLSKIM KONGRESIE ITS na www.PKITS.pl

OFERTA WSPÓŁPRACY SPONSORSKIEJ
VIII EDYCJA KONKURSU „LIDER ITS”, 16 maja 2017 r., Warszawa

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wspólnie z wydawnictwem „PrzeglądITS.pl” przygotowują corocznie konkurs „LIDER ITS”. Celem konkursu jest promocja przedsięwzięć służących
rozwojowi przyjaznych i nowoczesnych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych poczynając
od wyników badań naukowych, aż po efektywne produkty i wdrożenia. Zapraszamy do zapoznania się z
poniższą ofertą przygotowaną z myślą, aby jak najmocniej wyeksponować Państwa wkład w organizację i
promowanie celu konkurs.
Świadczenia
Status Sponsora

Sponsor Zwyczajny LIDER ITS
Sponsor zwyczajny: Fundator nagrody LIDER ITS

Ufundowanie nagrody
(rzeczowa, pieniężna - rodzaj do uzgodnienia)

Tak

Uczestnictwo bezpłatne reprezentantów Firmy podczas rozdania
nagród

2 osoby

Uczestnictwo bezpłatne reprezentantów Firmy podczas X PKITS

2 osoba

Wystąpienie podczas X PKITS (15 min) po zgłoszeniu i przyjęciu do
programu abstraktu przez Radę Programową Kongresu

1 wystąpienie

Zamieszczenie logo Firmy w materiałach promocyjnych (plakaty i
broszury konkursowe, strona www.PRZEGLAD-ITS.pl oraz strony
partnerskie, prezentacja multimedialna finalistów, inne)

Tak

Zamieszczenie logo Firmy na ekranach promocyjnych podczas
wieczoru (banner, tablice informacyjne)

Tak

Zamieszczenie bannera bocznego Firmy z aktywnym linkiem na
stronie głównej www.PRZEGLAD-ITS.pl i podstronach (rozmiar:
355x10 pikseli) do 30 czerwca 2017

Tak

Umieszczenie bannera Firmy na Sali podczas Kongresu oraz na
rozdaniu nagród

1 szt.

Odczytanie nazwy Firmy na rozpoczęciu rozdania nagród

Tak

Możliwość przemowy przedstawiciela sponsora w czasie przywitania
gości na rozpoczęciu rozdania nagród

Tak

Dodanie materiałów promocyjnych sponsora do teczek
kongresowych dla uczestników PKITS (nakład ok 250 sztuk)

Tak

Artykuł sponsorowany lub wywiad z Prezesem Firmy na portalu
www.PRZEGLAD-ITS.pl

Tak

Maksymalna liczba w poszczególnych pakietach

3 firmy

Wartość pakietu netto (należy doliczyć 23% VAT)

8.000 zł

Gala wręczenia nagród „LIDER ITS” 2017 nastąpi podczas X Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów
Transportowych 2017, który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2017 r. w Warszawie, www.pkits.pl.
W przypadku zainteresowania propozycją współpracy sponsorskiej w ramach konkursu,
prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów z Pauliną Modelewską z Przeglądu-ITS.pl,
tel. +48 22 630 99 07 lub e-mail: pmodelewska@przeglad-its.pl.

Więcej informacji o POLSKIM KONGRESIE ITS na www.PKITS.pl

