Oferta Sponsorska
27/04/2017 r.

150-200 firm w sesji bezpośrednich spotkań przy okrągłych
stołach (3 minuty dla każdego, 10 osób przy stole,
cztery rundy).

Uczestnicy: Inwestorzy i Partnerzy ŁSSE S.A., firmy
członkowskie Izb Partnerskich.

Możliwość prezentacji firmy, wymiana poszukiwanych
i oferowanych usług, wymiana wizytówek.

Ponad 200 osób obecnych w części networkingowej:
przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, banków
i funduszy inwestycyjnych, nowych technologii, e-commerce,
logistyki, BPO, budowlanej oraz koncernów produkcyjnych.
Aplikacja z kontaktami do wszystkich uczestników
wydarzenia.

Business Mixer w Łódzkiej SSE
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Piąta (jubileuszowa)
edycja Business Mixera
– 27 kwietnia 2017 r.
Organizator:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Partnerzy:
Advantage Austria w Polsce, Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa, Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza, Francusko-Polska
Izba Gospodarcza, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, BrytyjskoPolska Izba Handlowa
Sponsorzy:
Sponsor Główny (maks. x2), Sponsor Wspierający (maks. x5)
Dodatkowo: pakiety promocyjne dot. aplikacji Mixer z kontaktami
Uczestnicy:
Inwestorzy i Partnerzy ŁSSE S.A., firmy członkowskie Izb Partnerskich

Piąta edycja Business Mixera
– 27 kwietnia 2017 r.
Udział w wydarzeniu:
 Inwestorzy, Partnerzy Łódzkiej SSE
– udział bezpłatny
 firmy członkowskie izb partnerskich czwartej edycji
– udział bezpłatny
 pozostałe firmy (z wyjątkiem sponsorów)
– koszt: 200 PLN netto: udział jednego przedstawiciela firmy
w części mixerowej i networkingowej
– koszt: 150 PLN netto: dodatkowa osoba w części
networkingowej

Wyjątkowe wydarzenie
w wyjątkowym miejscu
– w zrewitalizowanej
XIX – wiecznej Fabryce
Grohmana

Sponsor Główny












zamieszczenie logotypu Sponsora na zaproszeniu rozesłanym do inwestorów i partnerów Łódzkiej
SSE i firm członkowskich Izb partnerskich oraz umieszczonym na stronach internetowych
wydarzenia, organizatora, oraz partnerów wydarzenia,
możliwość przeprowadzenia 7-minutowej prezentacji podczas I części wydarzenia (business mixer),
wyróżnienie wizytówki Sponsora w aplikacji z kontaktami (kwiecień – sierpień 2017): oprócz
standardowej wizytówki (imię i nazwisko, dane kontaktowe, firma, branża): logotyp,
2-3 zdania o firmie, ramka wyróżniająca,
możliwość dystrybucji materiałów reklamowych podczas wydarzenia (2 x roll up, dedykowany
stolik na drukowane materiały reklamowe),
informacja o Sponsorze na portalach społecznościowych ŁSSE S.A. w komunikatach związanych
z wydarzeniem,
udział przedstawiciela Sponsora w konferencji prasowej w dniu wydarzenia,
notka o Sponsorze w materiale „O Sponsorach” rozsyłanym wraz z zaproszeniem na wydarzenie,
zamieszczenie logotypu/informacji o Sponsorze w relacjach z wydarzenia (strony internetowe,
komunikaty do mediów, newslettery Organizatora i Partnerów),
3 zaproszenia na I część spotkania – business mixer dla przedstawicieli Sponsora Głównego i jego
Partnerów/Klientów, 4 zaproszenia na II część spotkania (networking),
wypowiedź do relacji video z wydarzenia promującej wydarzenie przy kolejnej edycji,
relacja fotograficzna z wydarzenia na płycie CD do użytku Sponsora.

Koszt usługi promocyjnej: 7 000 PLN netto

Sponsor Wspierający









zamieszczenie logotypu Sponsora na zaproszeniu rozesłanym do inwestorów i partnerów Łódzkiej
SSE i firm członkowskich Izb partnerskich oraz umieszczonym na stronach internetowych
wydarzenia, organizatora oraz partnerów wydarzenia,
wyróżnienie wizytówki Sponsora w aplikacji z kontaktami (kwiecień – sierpień 2017): oprócz
standardowej wizytówki (imię i nazwisko, dane kontaktowe, firma, branża): logotyp,
2-3 zdania o firmie, ramka wyróżniająca,
możliwość dystrybucji materiałów reklamowych podczas wydarzenia (1 x roll up, dedykowane
stoliki dla Sponsorów na drukowane materiały reklamowe),
informacja o Sponsorze na portalach społecznościowych ŁSSE S.A. w komunikatach związanych
z wydarzeniem,
notka o Sponsorze w materiale „O Sponsorach” rozsyłanym wraz z zaproszeniem na wydarzenie,
zamieszczenie logotypu/informacji o Sponsorze w relacjach z wydarzenia (strony internetowe,
komunikaty do mediów, newslettery Organizatora i Partnerów),
2 zaproszenia na I część spotkania – business mixer dla przedstawicieli Sponsora, 3 zaproszenia
na II część spotkania (networking),
relacja fotograficzna z wydarzenia na płycie CD do użytku Sponsora.

Koszt usługi promocyjnej: 3 500 PLN netto

Dodatkowe możliwości
promocyjne
Główną ideą Business Mixera jest nawiązanie nowych kontaktów. Aby poznać uczestników
wydarzenia, z którymi nie spotkamy się przy stole, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
uruchomiła aplikację z kontaktami do wszystkich uczestników.
Aplikacja Mixer działa w dwóch fazach:
 marzec – 26 kwietnia 2017: uczestnicy Mixera mogą na bieżąco zapoznawać się z firmami,
które wezmą udział w wydarzeniu (wizytówka ogólna: nazwa firmy, branża, adres, strona www)
 28 kwietnia 2017 r. – sierpień 2017 r.: uczestnicy Mixera mają dostęp do szczegółowych
danych osób biorących udział w wydarzeniu: osoba kontaktowa, adres e-mail, nr telefonu.
Aplikacja umożliwia wyszukanie interesujących nas firm, stworzenie własnej listy oraz pobranie jej
na adres e-mail.

Daj się zauważyć!
Wyróżnij swoją wizytówkę w aplikacji!
Pakiet niski, koszt: 500 PLN netto
 wizytówka standardowa: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, branża, dane kontaktowe,
strona internetowa,
 wizytówka wyróżniona: logotyp firmy, 2-3 zdania o firmie, wyróżnienie graficzne (wizytówka
w ramce).
Pakiet wysoki, koszt 1 000 PLN netto
 wizytówka standardowa + wizytówka wyróżniona (jak wyżej),
 dodatkowo: wizytówka na stronie głównej w belce nadrzędnej (nad pozostałymi wizytówkami),
w sekcji wyróżnionej: wizytówki w formie slajderu,
 domyślne wpisanie kontaktu w listę wszystkich użytkowników pobierających kontakty z aplikacji.

Zobacz relację
z czwartej edycji

Business Mixer
w mediach

Zaprezentuj się podczas
prawdopodobnie największego
Business Mixera w Polsce!
Kontakt:
Magda Kubicka, e: magda.kubicka@sse.lodz.pl
t: 42 275 50 58

