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OFERTA SPONSORINGU, PARTNERSTWA I PROMOCJI  
XV POLSKI KONGRES ITS 2023, Warszawa 

 
Szanowni Państwo, 
Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA serdecznie zaprasza Państwa do nawiązania 
współpracy podczas, XV POLSKIEGO KONGRESU ITS-Inteligentnych Systemów Transportowych, który 
odbędzie się w dniach 9-10 października 2023 r. w Warszawie. Proponujemy włączenie się Państwa firmy w 
organizację PKITS w charakterze Sponsora lub firmy zainteresowanej dodatkowym wyeksponowaniem 
wśród uczestników spotkania (wystąpienie, stolik, inserowanie, inne).  
 
Podczas IV edycji PKITS wzięło udział blisko 200 osób z firm związanych z ITS, organów rządowych, 
samorządowych oraz uczelni i instytutów badawczych. Wśród uczestników Kongresu 35% stanowili 
przedstawiciele biznesu, 15% to uczestnicy z uczelni i organizacji branżowych a ponad 60 % to 
reprezentanci sektora publicznego: rządu oraz jednostek samorządowych, zarządów transportu 
publicznego i  dróg. 
 
Pragniemy podkreślić, że Polski Kongres ITS tak jak i samo Stowarzyszenie ITS POLSKA są platformą 
budowania realnej współpracy środowisk naukowych i eksperckich z przedstawicielami władz publicznych 
decydujących o praktycznym wdrażaniu rozwiązań ITS. Stąd też po raz kolejny w tym roku dla 
przedstawicieli władz samorządowych zapewniliśmy bezpłatny udział w naszym wydarzeniu. 
 
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 zakres programowy na 2023 r. kładzie 
szczególny nacisk na najbardziej interesujące zagadnienia i aktualną problematykę. Założono, że 
prezentacje dotyczyć będą następujących tematów: technologie ITS w transporcie publicznym, systemy 
sterowania ruchem w miastach, systemy sterowania ruchem na drogach zamiejskich, miejskie systemy 
parkowania, systemy autonomiczne i kooperatywne, strefy „czystego” transportu w miastach, 
wykorzystanie dużych zbiorów danych w transporcie, wyzwanie transgraniczne - transport i logistyka. 
Podczas paneli dyskusyjnych zostaną omówione zagadnienia: rozwoju systemów ITS w Polsce w świetle 
dostępnych narzędzi finansowych, panelu klienta, Vertiport elementem infrastruktury transportu 
multimodalnego Smart City, lotnictwo.   
 
Sformułowanie w/w zakresu nie wyklucza wystąpień dot. tematów nie objętych tą listą. Ostateczny 
program Kongresu zostanie dostosowany do tematyki zgłoszonych wystąpień.   
 
 

PROPOZYCJA SPONSORINGU i PROMOCJI 
 

Jesteśmy przekonani, że włączenie się Państwa firmy w merytorykę lub organizację POLSKIEGO KONGRESU 
ITS podniesie rangę wydarzenia i przyczyni się do wzmocnienia Państwa pozycji wśród potencjalnych 
partnerów biznesowych przede wszystkim przedstawicieli samorządów jak i konkurencji.  

http://www.pkits.pl/
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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  

Gospodarz (wybrany dzień) Wieczorny 
koktajl  

Lunch 
Serwis 

kawowy 
- 

1 blok 
tematyczny 

Wystąpienie (20 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 - - 

Wyłożenie materiału reklamowego Firmy 
na stojakach dostarczonych przez 
sponsora 

Tak Tak Tak - Tak 

Umieszczenie bannerów reklamowych 
Firmy w miejscu organizacji kongresu 

3 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. Tak 

Osadzenie prezentacji Firmy na specjalnie 
utworzonej podstronie na www.pkits.pl 
(tekst, logo, pliki graficzne, plik video lub 
prezentacja flash) 

Tak Tak - - Tak  

Logo Firmy wraz ze zlinkowaniem do 
strony www na specjalnie utworzonej 
podstronie na  www.pkits.pl  

- - 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 

Maksymalna liczba w poszczególnych 
pakietach 

1 firma  2 firmy 4 firmy - 
1 organizacja 

/instytucja  

Koszt netto (+ 23% VAT)  29.000 23.000 17.000 11.000 27.000 
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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 (20 min) po 
wcześniejszym zgłoszeniu abstraktu 
do Rady Programowej 

Tak - - 

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

- Tak - 

Uczestnictwo bezpłatne 
reprezentantów Firmy w kongresie 

1 osoba mówiąca - - 

Umieszczenie bannerów 
reklamowych Firmy na powierzchni 
promocyjnej 

- Tak  - 

Wyłożenie materiału reklamowego 
Firmy na stojakach dostarczonych 
przez sponsora 

- - Tak 

Maksymalna liczba w poszczególnych 
pakietach 

5 firm 5 firm 5 firm 

Koszt netto (+ 23% VAT)  9.000 zł 4.000 zł 2.000 zł 

 

W przypadku zainteresowania propozycją sponsoringu, partnerstwa lub promocji firmy,  

prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów współpracy z  ITS POLSKA,  

e-mail: biuro@pkits.pl. 

 

http://www.pkits.pl/

