
 

        

 

                                                  

12 grudnia 2019 r. 
Hotel Marriott, Warszawa AL. Jerozolimskie 65/79 

    

Spotkania wigilijno-noworoczne IGEOS co roku gromadzą licznych przedstawicieli sektora energetycznego i są 

miejscem wspólnych rozmów, kolędowania i składania życzeń. Mając na uwadze wysoki standard spotkania, 

uroczystą oprawę i zawsze dopisującą frekwencję najważniejszych przedstawicieli branży, proponujemy 

Państwu ofertę promocji FIRMY w postaci PAKIETÓW - GWIAZDEK. 

 

1. GWIAZDKA – „Czyja to (butelka) wina? ” 

(koszt:  4.000 PLN + VAT) 

Pakiet zawiera promocję marki polegającą na obrandowaniu logotypem Firmy wina czerwonego i białego 

serwowanego na stoły (naklejka z logotypem na butelce wina).  

IGEOS zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz FIRMY: 

1. Zamieszczenia logotypu FIRMY 
 na butelkach wina serwowanych podczas kolacji  
 w barze – stojak na kontuarze, gdzie będą wydawane drinki 
 na ekranie w miejscu wydarzenia 

2. FIRMA otrzyma 3 bezpłatne imienne zaproszenia na spotkanie wigilijno-noworoczne 
 

2. GWIAZDKA – „Bombki firmowe” 

                                                       (koszt:  3.000 PLN + VAT) 

Pakiet pokrywa promocję marki poprzez nadruk logotypu na papierowych kołach w motywie bombki, zawieszonej 

na tasiemce wzdłuż sali obok stolików. Takie „bombki” będą stanowiły widoczną dla wszystkich gości dekorację 

ściany. 

IGEOS zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz FIRMY: 

1. Zamieszczenia logotypu FIRMY 
 na papierowych kółkach w motywie bombki z tasiemką 
 na ekranie w miejscu wydarzenia 

2. FIRMA otrzyma 2 bezpłatne imienne zaproszenia na spotkanie wigilijno-noworoczne 
 

 

OFERTA PROMOCJI MARKI 
podczas spotkania wigilijno – noworocznego IGEOS 



                 

3. GWIAZDKA – „Mikołajem jestem ja” 

                                                  (koszt:  2.500 PLN + VAT) 

Pakiet pokrywa promocję marki poprzez nadruk logotypu na tablicy ustawionej przy wejściu do sali        

bankietowej i na sali z tytułem MIKOŁAJ - PARTNER WIGILII.   

IGEOS zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz FIRMY: 

1. Przyznania FIRMIE tytułu PARTNERA WIGILII – przedstawienie w gronie gości na forum spotkania 
2.    Logotyp FIRMY będzie zamieszczony: 

 w miejscu wydarzenia na ekranie 
 w miejscu wydarzenia na tablicy 
 na stronie internetowej IGEOS  

3. FIRMA otrzyma 2 bezpłatne imienne zaproszenia na spotkanie wigilijno-noworoczne 
4. Zapewnienie miejsca w recepcji Wigilii dla reklamy pionowej FIRMY (1 roll-up)  

4. GWIAZDKA – „Słodkie aniołki ” 

                                                  (koszt:  2.000 PLN + VAT) 

Pakiet pokrywa powierzchnię wystawową (16m2) we foyer spotkania wigilijno-noworocznego z przeznaczeniem 

wg uznania (ścianka firmowa, stoisko/stolik z gadżetami firmowymi/mini-prezentami lub możliwość rozdawania 

przez 2 hostessy przed salą bankietową firmowych czekoladek. Hostessy mogą mieć firmowe szarfy* 

IGEOS zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz FIRMY: 

1. Udostępnienia powierzchni we foyer hotelu min 12 m2 max 16 m2 
2. Oznakowanie stolika hostess logotypem FIRMY na wyłączność 
3. Zamieszczenia logotypu FIRMY 

 na ekranie w miejscu wydarzenia 
4. FIRMA otrzyma 1 bezpłatne imienne zaproszenia na spotkanie wigilijne 

 
* aranżacja stoiska i zatrudnienie hostess leżą w gestii Firmy 

          5. GWIAZDKA – „Do loterii prezent wrzuć” 

                           (koszt: 0 PLN + zakup upominku we własnym zakresie, max 2 sztuki) 

Pakiet obejmuje udział w loterii świątecznej, w której Św. Mikołaj wylosuje spośród Gości osoby, które otrzymają 

upominek ufundowany przez FIRMĘ – a FIRMA zostanie przedstawiona na forum spotkania. Pozostawiamy 

Państwu dowolność wyboru upominku i jego zakresu cenowego.  

 

 
 
 
 
 

Zgłoszenia pakietów na dołączonym formularzu zamówienia.  
Kontakt: Monika Silva, e-mail: m.silva@igeos.pl, kom. +48 78 44 22 110 

mailto:m.silva@igeos.pl

