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najväčšia viditeľnosť loga
exkluzívne umiestnenie loga na webe konferencie a v reklamách
logo v štúdiu, z ktorého sa bude moderovať konferencia
predstavenie značky ako súčasť poďakovania partnerským spoločnostiam pri zahájení
konferencie
3x voľná vstupenka
5x zvýhodnená vstupenka (- 50%) pre vašich obchodných partnerov a partnerky
maximálny počet hlavných partnerstiev: 2

HLAVNÉ PARTNERSTVO
Hlavné partnerstvo vám zabezpečí výbornú viditeľnosť vašej značky na konferencii 
Plant-Powered Perspectives vďaka čomu sa dostanete do povedomia svojej cieľovej skupiny.

CENA: 450 €

+ bonus 30 % zľava na pridanie produktov/materiálov do darčekového balíka

umiestnenie loga na webe konferencie a v reklamách
logo v štúdiu, z ktorého sa bude moderovať konferencia
predstavenie značky ako súčasť poďakovania partnerským spoločnostiam pri zahájení
konferencie
2x voľná vstupenka
4x zvýhodnená vstupenka (- 50%) pre vašich obchodných partnerov a partnerky

PARTNERSTVO
Zviditeľnite vašu značku medzi profesionálmi pracujúcimi v retaile, FMCG a HoReCa sektore.

CENA: 340 €

+ bonus 20 % zľava na pridanie produktov/materiálov do darčekového balíka

pošlite vaše produkty priamo k cieľovej skupine
účastníci/čky o vašich produktoch budú nielen počuť, ale aj vyskúšajú ich kvalitu

PRIDANIE PRODUKTOV DO DARČEKOVÉHO BALÍKU
Ponúknite zážitok z vašich produktov. Pri registrácii si návštevníci/čky môžu zvoliť bezplatné
poslanie darčekového balíku.

CENA: 280 €

» produkty musia byť skladovateľné pri izbovej teplote a musia mať 100 % rastlinné zloženie



podrobné predstavenie portfólia vašich produktov či služieb cieľovej skupine
všetky informácie o vašej firme na jednom mieste

PRIDANIE PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV DO
DARČEKOVÉHO BALÍKU
Predveďte svoju prácu a vyvolajte zvedavosť u zákazníkov/čiek. Pri registrácii si návštevníci/čky
môžu zvoliť bezplatné poslanie darčekového balíku.

CENA: 310 €

» propagované produkty musia mať 100% rastlinné zloženie
» maximálny formát tlačovín je A4 (preferovaný A5)

MEDIÁLNY PARTNER
Podmienky sa dohadujú individuálne.

PARTNER SÚŤAŽE PLANT-POWERED STARTUP PITCH
Podmienky sa dohadujú individuálne.

Všetky produkty ktoré sú propagované alebo ponúkané počas konferencie
PLANT-POWERED PERSPECTIVES 2021 musia mať 100 % rastlinné zloženie.

V prípade záujmu o partnerstvo nás kontaktujte e-mailom na: 
konferencia@jemprezem.sk


