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PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY 

Szanowni Państwo, 

3. Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej odbędzie się 15 i 16 lutego 2018 r. w Łodzi. 
Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania Państwa dorobku i ofert podczas tego niezwykle 

ważnego wydarzenia, które skupi całą branżę szkoleniową w Polsce: firmy 

szkoleniowe i doradcze. Nowością w formule Kongresu jest to, że na II dzień wydarzenia 

zapraszamy również przedsiębiorców z małych i średnich przedsiębiorstw, głównie z woj. 

łódzkiego (II dzień). 

Pierwszego dnia spodziewamy się ok. 350 uczestników, głównie menedżerów największych 

firm szkoleniowych, ale także reprezentantów instytucji publicznych i ośrodków decyzyjnych 

kształtujących politykę edukacyjną w Polsce. Drugiego dnia odwiedzi nas ok. 120 
przedstawicieli sektora – właściciele i managerowie firm szkoleniowych i doradczych oraz 

ok. 120 przedsiębiorców. 

Jesteśmy przekonani, że bez względu na to, czy kierują Państwo swoją ofertę do branży, czyli 

firm szkoleniowych i doradczych, czy też będąc realizatorem takich usług szukają Państwo 

klientów wśród łódzkich przedsiębiorców, nadchodzący Kongres stanowi znakomitą okazję 
do zaprezentowania oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów. Serdecznie 

zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, zarówno w charakterze uczestników, 

jak i wystawców czy sponsorów. Z myślą o prezentacji Państwa firm i ofert przygotowaliśmy 

dogodną przestrzeń wystawienniczą oraz wiele możliwości niebanalnego reklamowania 

swoich produktów i usług. 

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi wariantami współpracy i pilnego zgłoszenia 

nam chęci udziału w 3.KEP 2018.  Oczywiście możliwe są modyfikacje lub ustalenie innych form 

współpracy. 

Serdecznie zapraszamy! 

Wojciech Drabko 

Dyrektor Zarządzający PIFS 
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I edycja Kongresu – KEP 2014 odbyła się w 2014 roku w 

salach Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zgromadziła 

ok. 300 uczestników z całej Polski.  

 
II edycja Kongresu – KEP 2016 odbyła się w 2016 roku w 

salach Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, zgromadził ok. 

350 uczestników z całej Polski. 

 

Tegoroczna, trzecia edycja Kongresu – KEP 2018 
ponownie zagości w fantastycznych wnętrzach 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

Naszymi gośćmi będą: 

• właściciele i managerowie firm szkoleniowych 

i doradczych (podejmujący kluczowe decyzje 

o wyborze dostawców czy podwykonawców) 

• decydenci polityki edukacyjnej i jej finansowania  

- przedstawiciele instytucji centralnych 

i samorządowych 

• szkoleniowcy i trenerzy, coachowie i mentorzy 

• dziennikarze zainteresowani branżą  

• przedstawiciele wydawnictw specjalistycznych 

• przedstawiciele instytucji świadczących usługi dla 
branży 

• a II dnia również przedsiębiorcy i managerowie 
firm zainteresowani usługami rozwojowymi 

 

W trakcie poprzednich edycji KEP szczególnym 

zainteresowaniem cieszyły się proponowane przez nas 

i tym razem: 

• możliwość zaprezentowania organizacji lub 
oferty w ramach sesji równoległych 

• stoiska wystawiennicze (lada, krzesła) 

• inserty do materiałów dla uczestników 

 

Uczestnikom Kongresu dajemy możliwość zapoznania 
się z ofertą sponsorów i wystawców: 

• zwiedzanie stoisk wystawców podczas porannej 

kawy i przerw w obradach 

• możliwość uczestnictwa w prezentacjach 
tematycznych czy produktowych w salach 

przeznaczonych na sesje równoległe – 

umiejscowionych tuż obok sal w których mają 

miejsce obrady 

• strefy do networkingu czy rozmów handlowych 

przy kawie 

 

W razie pytań czekamy na kontakt z Państwa strony: 
e-mail: kep@pifs.org.pl 
tel. 697 091 922  
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PAKIETY DLA SPONSORÓW 
 

SPONSOR STRATEGICZNY 
UWAGA! Tytułem Sponsora Strategicznego planujemy uhonorować tylko jedną organizację/firmę 

 

Składniki pakietu 
I i II 

dzień 
• duże stoisko 6-osobowe o pow. ok. 12m2 z możliwością ustawienia indywidualnej 

zabudowy (2-3 lady, 6 krzeseł, przyłącze prądu) i wyłożenia materiałów reklamowych 

• możliwość wystawienia rollupów na wszystkich salach konferencyjnych 

• insert do materiałów dla uczestników 

• dwie prezentacje 25 min. w ramach sesji równoległej 

• całostronicowa reklama w broszurze konferencyjnej 

• logo na wszelkich materiałach konferencyjnych oraz na stronie www Kongresu wraz 

z informacją tekstową o sponsorze (3000 znaków) 

• promocja w newsletterze ogólnopolskim do członków PIFS oraz uczestników Kongresu 

(> 1400 osób, w większości właścicieli i managerów firm szkoleniowych, doradczych 

i przedsiębiorców) 

• możliwość uwzględnienia wystąpienia w programie (debata lub odrębne wystąpienie 

w sesji tematycznej - do uzgodnienia) 

• oraz inne specjalne życzenia Sponsora do uzgodnienia 

42 000 

 
SPONSOR GOLD 

 

Składniki pakietu I dzień II dzień 
I i II 

dzień 
• stoisko 4-osobowe o pow. ok. 6m2 z możliwością ustawienia ścianki 

lub 2 rollupów (1 lub 2 lady, 4 krzesła, przyłącze prądu) i wyłożenia 

materiałów reklamowych 

• możliwość wystawienia rollupów na wszystkich salach 

konferencyjnych 

• insert do materiałów dla uczestników 

• prezentacja 25 min. w ramach sesji równoległej 

• logo na wszelkich materiałach konferencyjnych oraz na stronie 

www Kongresu wraz z informacją tekstową 

o organizacji/sponsorze (2000 znaków) 

• promocja w newsletterze ogólnopolskim do członków PIFS oraz 

uczestników Kongresu (> 1400 osób, w większości właścicieli 

i managerów firm szkoleniowych, doradczych i przedsiębiorców) 

• możliwość uwzględnienia wystąpienia w programie (debata lub 

odrębne wystąpienie w sesji tematycznej - do uzgodnienia) 

• inne: do negocjacji 

10 000 10 000 17 000 

 
SPONSOR SILVER 

 

Składniki pakietu I dzień II dzień 
I i II 

dzień 
• stoisko 2-osobowe o pow. ok. 3m2 z możliwością ustawienia rollupa 

(lada, 2 krzesła, przyłącze prądu) i wyłożenia materiałów 

reklamowych 

• insert do materiałów dla uczestników 

• możliwość wystawienia rollupów na sali plenarnej 

• prezentacja 25 min. w ramach sesji równoległej 

• logo na wszelkich materiałach konferencyjnych oraz na stronie 

www Kongresu wraz z informacją tekstową o sponsorze (1500 

znaków) 

• promocja w newsletterze ogólnopolskim do członków PIFS oraz 

uczestników Kongresu (>1400 osób, w większości właścicieli 

i managerów firm szkoleniowych, doradczych i przedsiębiorców) 

5 000 5 000 8 500 
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PAKIETY DLA WYSTAWCÓW 
 

WYSTAWCA GOLD 
 

Składniki pakietu I dzień II dzień I i II dzień 
• stoisko 4-osobowe o pow. ok. 6m2 z możliwością ustawienia 

ścianki lub 2 rollupów (2 lady, 4 krzesła, przyłącze prądu) 

i wyłożenia materiałów reklamowych 

• insert do materiałów dla uczestników 

• prezentacja 25 min. w ramach sesji równoległej 

2500 2500 4200 

 
 

WYSTAWCA SILVER 
 

Składniki pakietu I dzień II dzień I i II dzień 
• stoisko 2-osobowe o pow. ok. 3m2 z możliwością ustawienia 

własnego rollupa (lada, 2 krzesła, przyłącze prądu) 

i wyłożenia materiałów reklamowych 

• insert do materiałów dla uczestników 

• prezentacja 25 min. w ramach sesji równoległej 

2000 2300 3800 

 
 

WYSTAWCA PIFS/Sojusz 
Oferta wyłącznie dla członków PIFS i sygnatariuszy "Sojuszu na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej” 

 

Składniki pakietu I dzień II dzień I i II dzień 
• stoisko 2-osobowe o pow. ok.  3m2 z możliwością ustawienia 

własnego rollupa (lada, 2 krzesła, przyłącze prądu) 

i wyłożenia materiałów reklamowych 

• prezentacja 25 min. w ramach sesji równoległej lub sesji 

tematycznej 

1500 1500 2500 

lub 

5000* 

 
 

WYSTAWCA BASIC 
 

Składniki pakietu I dzień II dzień I i II dzień 
• stoisko 2-osobowe o pow. ok. 3m2 z możliwością ustawienia 

własnego rollupa (lada, 2 krzesła, przyłącze prądu) 

i wyłożenia materiałów reklamowych 

1500 2000 3000 

 
 

INSERT 
 

Składniki pakietu I dzień II dzień I i II dzień 
• włożenie ulotki promocyjnej do toreb kongresowych, bez 

udziału osoby 

500 500 700 

 
 

Wszystkie powyższe kwoty są wyrażone w wartości netto, należy do nich doliczyć podatek VAT. 
 

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 07.02.2018 r., czekamy na wypełniony formularz zgłoszenia 

 

W razie pytań czekamy na kontakt z Państwa strony na adres email kep@pifs.org.pl lub na nr.: 697 091 922 


