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PAKIETY PARTNERSKIE

Informacja o byciu partnerem Green Gas Poland 2022

Organizowane przez nas wydarzenie to wyjątkowa okazja dla Państwa ﬁrmy do zaprezentowania usług
i produktów przed przedsiębiorcami działającymi w branży biogazowej i biometanowej.

na ww. proﬁlach
Włączenie przedstawiciela partnera do programu

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, przygotowaliśmy propozycje współpracy.

Green Gas Poland 2022
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14 999 zł

7 999 zł

5 999 zł

netto

netto

netto

Zachęcamy Państwa do wybrania tego pakietu, który najbardziej odpowiada polityce marketingowej prowadzonej przez Państwa ﬁrmę w zakresie promocji marki na rynku biogazowym i biometanowym

Liczba bezpłatnych zaproszeń na Green Gas Poland 2022
(w tym nocleg oraz udział w uroczystej kolacji)

Nagroda za wyjątkowy wkład w rozwój branży

Powierzchnia wystawiennicza
(stół + 2 krzesła oraz dostęp do prądu)
Zamieszczenie oferty ﬁrmy w Katalogu Green Gas Poland
2022 na 1 całej stronie A4
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CENA

ORGANIZATOR GREEN GAS POLAND 2022:
Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) jest organizacją zrzeszającą ﬁrmy
związane z biogazem i biometanem, która od ponad 10 lat skutecznie działa na rzecz rozwoju branży biogazowej
i biometanowej w Polsce.







Wydarzenia organizowane przez UPEBI to spotkania z przedsiębiorcami zajmującymi się wytwarzaniem
biogazu i biometanu oraz inwestorami poszukującymi informacji na temat możliwości wykorzystania biogazu

Zamieszczenie nazwy i logo ﬁrmy z podkreśleniem

i biometanu w swojej działalności. To okazja do nawiązania kontaktów osobistych oraz dokładnego poznania

rodzaju partnerstwa we wszystkich materiałach

potrzeb odbiorców.

marketingowych dotyczących konferencji, w tym na







stronie GREEN GAS POLAND 2022, w katalogu,
w programie, oraz identyﬁkatorach
Zamieszczenie logotypu partnera na torebce z pakietem
materiałów konferencyjnych
Rozpowszechnienie drukowanych materiałów ﬁrmy wraz
z pakietem materiałów konferencyjnych
Post promujący ﬁrmę na proﬁlu Facebook,
LinkedIn UPEBI

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY:





Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego







Tomasz Bartosiak
Tel.: +48 22 550 91 00







Mobile: +48 795 57 65 23
E-mail: tomasz.bartosiak@upebi.pl

