VIII Letnia Gala
Przedsiębiorców
2018
24 czerwca 2018 g. 12.00
Rancho pod Bocianem
Przypki, okolice Tarczyna

.
Letnia Gala
Przedsiębiorców
to cykliczna impreza
o charakterze pikniku
organizowana przez
prestiżowy klub biznesu Klub Integracji Europejskiej.
W 2018 roku odbędzie się
już VIII edycja gali.

Cel wydarzenia
Nawiązywanie
i pogłębianie
relacji
biznesowych

Dobra
zabawa

Integracja
przedsiębiorców

Promocja
produktów
i usług

GOŚCIE Gali
Prezesi firm należących do Klubu Integracji
Europejskiej
Osoby zarządzające firmami
Przedstawiciele ogólnopolskich konkursów
gospodarczych
Przedstawiciele izb gospodarczych i instytucji
biznesowych
Członkowie władz organizacji pozarządowych
Znane osoby ze świata kultury, sztuki i nauki
Goście zaproszeni przez współorganizatorów
i sponsorów gali

Przewidywana liczba gości –1500/2000 osób

Kuchnia piknikowa
Pieczone ziemniaki
Żurek, pierogi, letnie
sałatki

Grillowane kiełbasy, karkówka,
kaszanka, skrzydełka z kurczaka

Kulinarna
strefa VIP

Owoce, wata cukrowa,
popcorn

Zimne i ciepłe napoje bez
i alkoholowe

Wydarzenia podczas Gali
Wręczenie wyróżnienia „Perły Euroturystyki”
nagrody przyznawanej obiektom
turystycznym za najciekawszy program
wypoczynku, promujący walory
turystyczne regionu
Wręczenie nagród o puchar
Prezesa Klubu Integracji Europejskiej
zwycięzcom turnieju w minigolfa
Loteria fantowa
z której dochód zostanie przeznaczony na cel charytatywny

Atrakcje podczas Gali
Pływanie
łódkami

Turniej minigolfa

Tor linowy

Występ
artystyczny
Ścianka
wspinaczkowa
Atrakcyjne
stoiska
z produktami
i usługami

Strzelnica

Loteria
wizytówkowa
z nagrodami

Jazdy
quadami

Atrakcje dla dzieci
szczudlarze, klauni,
postacie z bajek

pływanie łódkami

ścianka
wspinaczkowa

kącik z kredkami
i farbami

malowanie twarzy

zamek dmuchany

W poprzednich edycjach…

Relacja TVP3 z wręczenia nagrody
Perły Euroturystyki podczas
VII edycji Letniej Gali Przedsiębiorców

Wideo z VI edycji Letniej Gali
Przedsiębiorców

Zakres Pakietu Sponsora Tytularnego

o wartości

30 000 zł

Miano Sponsora Tytularnego wymienione w nazwie Letniej Gali Przedsiębiorców
Całkowita wyłączność – Sponsor Tytularny może być tylko jeden!
Tytuł i statuetka Lidera Przedsiębiorczości przyznawana przez organizatora za wsparcie
i zaangażowanie w projekt służący rozwojowi i promocji polskiej przedsiębiorczości wręczana podczas
Gali Akademii Dobrego Stylu
Umieszczenie w zapowiedzi oraz w relacji po wydarzeniu logo Sponsora Tytularnego z przeniesieniem
do jego strony internetowej w newsletterze do Członków Klubu Integracji Europejskiej, na portalu klubu
www.kie.biz.pl, stronie magazynu „przedsiębiorcy@eu” www.przedsiebiorcy.eu oraz w Social Mediach
zarządzanych przez organizatora

Przesłanie oferty promującej działalność Sponsora Tytularnego do Członków Klubu Integracji
Europejskiej (ok. 500 adresów e-mail prezesów i osób zarządzających firmami) przed i po gali
Prezentacja przez trzy miesiące banneru reklamowego oraz reklamy Sponsora Tytularnego w ruchomym
sliderze na głównej stronie internetowej magazynu „przedsiębiorcy@eu” www.przedsiebiorcy.eu
Wymienienie nazwy firmy jako Sponsora Tytularnego w informacjach wysyłanych do mediów
Umieszczenie roll-upu/banneru Sponsora Tytularnego na głównej scenie gali oraz w strefie VIP

Zakres Pakietu Sponsora Tytularnego

o wartości

30 000 zł

Wymienienie nazwy Sponsora Tytularnego i oficjalne podziękowanie ze sceny podczas gali
Zamieszczenie logo Sponsora Tytularnego na stronie głównej zaproszenia wysyłanego do gości
100 dwuosobowych zaproszeń na galę
Dwa namioty o wymiarach 6x3 m na stoisko Sponsora Tytularnego z możliwością sprzedaży produktów
Logo oraz film reklamowy Sponsora Tytularnego na telebimach dostępnych podczas gali
10 wejściówek do strefy VIP
Możliwość zorganizowania konkursu i przekazania swoich nagród do loterii
Logo Sponsora Tytularnego w początkowym i końcowym kadrze relacji filmowej, realizowanej przez
TV „przedsiębiorcy@eu”
Wywiad na 2 str. z przedstawicielem Sponsora Tytularnego wraz z jego wizerunkiem na głównej
(1) okładce magazynu „przedsiębiorcy@eu”
Wymienienie nazwy i logo Sponsora Tytularnego w relacji opublikowanej w magazynie
„przedsiębiorcy@eu po gali

Zakres Pakietu Złotego Sponsora

o wartości

15 000 zł

Miano Złotego Sponsora Letniej Gali Przedsiębiorców
Tytuł i statuetka Lidera Przedsiębiorczości przyznawana przez organizatora za wsparcie i zaangażowanie
w projekt służący rozwojowi i promocji polskiej przedsiębiorczości wręczana podczas
Gali Akademii Dobrego Stylu
Umieszczenie w zapowiedzi oraz w relacji po wydarzeniu logo Złotego Sponsora z przeniesieniem do
jego strony internetowej w newsletterze do Członków Klubu Integracji Europejskiej, na portalu klubu
www.kie.biz.pl, stronie magazynu „przedsiębiorcy@eu” www.przedsiebiorcy.eu oraz w Social Mediach
zarządzanych przez organizatora
Przesłanie po gali oferty promującej działalność Złotego Sponsora do Członków Klubu Integracji
Europejskiej (ok. 500 adresów e-mail prezesów i osób zarządzających firmami)

Wymienienie nazwy firmy jako Złotego Sponsora w informacjach wysyłanych do mediów
Umieszczenie roll-upu/banneru Złotego Sponsora na terenie odbywania się gali oraz w strefie VIP
z wyłączeniem głównej sceny gali
Jeden namiot o wymiarach 6x3 m na stoisko Złotego Sponsora z możliwością sprzedaży produktów
Logo Złotego Sponsora na telebimach dostępnych podczas gali

Zakres Pakietu Złotego Sponsora

o wartości

15 000 zł

Logo Złotego Sponsora w relacji opublikowanej w magazynie „przedsiębiorcy@eu po gali
Zamieszczenie logo Złotego Sponsora na zaproszeniu wysyłanym do gości
50 dwuosobowych zaproszeń na galę
8 wejściówek do strefy VIP

Możliwość przekazania swoich nagród do loterii

Logo Złotego Sponsora w końcowym kadrze relacji filmowej, realizowanej przez TV „przedsiębiorcy@eu”

Wymienienie nazwy Złotego Sponsora i oficjalne podziękowanie ze sceny podczas gali

Logo Złotego Sponsora w relacji opublikowanej w magazynie „przedsiębiorcy@eu po gali
Wywiad na 1 str. z przedstawicielem Złotego Sponsora oraz reklama firmy na II, III lub IV okładce
magazynu „przedsiębiorcy@eu”

Zakres Pakietu Sponsora

o wartości

5 000 zł

Tytuł Sponsora Letniej Gali Przedsiębiorców
Umieszczenie w zapowiedzi oraz w relacji po wydarzeniu logo Sponsora z przeniesieniem do jego strony
internetowej w newsletterze do Członków Klubu Integracji Europejskiej, na portalu klubu www.kie.biz.pl,
stronie magazynu „przedsiębiorcy@eu” www.przedsiebiorcy.eu oraz w Social Mediach zarządzanych
przez organizatora

Umieszczenie materiałów reklamowych Sponsora na terenie odbywania się gali z wyłączeniem głównej
sceny gali oraz strefy VIP
½ namiotu (6x3 m) do wystawienia stoiska Sponsora, z możliwością sprzedaży produktów
Logo Sponsora na telebimach dostępnych podczas gali
Zamieszczenie logo Sponsora na zaproszeniu wysyłanym do gości
20 dwuosobowych zaproszeń na galę
5 wejściówek do strefy VIP
Możliwość przekazania swoich nagród do loterii
Logo Sponsora w końcowym kadrze relacji filmowej, realizowanej przez TV „przedsiębiorcy@eu”
1 str. A4 na reklamę Sponsora w magazynie „przedsiębiorcy@eu”

Zapraszamy do współpracy !!!

