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XIII Forum Wymiany Doświadczeń Branży
Motoryzacyjnej

Szanowni Państwo,
już po raz 13-sty TÜV NORD Polska tradycyjnie jesienią zaprasza na:

XIII Forum Wymiany Doświadczeń Branży Motoryzacyjnej
5-6 października 2017
Hotel Novotel Poznań Centrum ****

Zgodnie z naszą tradycją zapraszamy Państwa w przeddzień Forum (4.10.2017) na
zwiedzanie zakładu produkcyjnego, tym razem VW we Wrześni.
Główne tematy tegorocznego spotkania to:
■ Pierwsze doświadczenia z IATF 16949:2016,
■ Statusy specjalne, zmiany w organizacji i ich komunikowanie w kontekście nowych
wytycznych do IATF 16949:2016.
■ Wymagania specyficzne VW na podstawie Formel Q Konkret
■ Status preferowanego dostawcy JLRQ
■ Kaskadowanie celów w schemacie korporacyjnym
■ Trendy na rynku motoryzacyjnym w kraju i za granicą
■ Praktyczne warsztaty motoryzacyjne!

Zapraszamy do udziału w naszym Forum!
Szczegółowy program już wkrótce!

Aneta Wójcik
Product Manager Automotive
tel.kom.: 695 301 031
a.wojcik@tuv-nord.pl
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Zapraszamy do współpracy podczas XIII
Forum Wymiany Doświadczeń Branży
Motoryzacyjnej
■ Oferujemy Państwu poszerzenie
bazy kontaktów biznesowych poprzez
zaprezentowanie swojej firmy i oferty
wśród uczestników Forum.
■ Dzięki podjętej współpracy dotrzecie
Państwo do najbardziej aktywnych
i opiniotwórczych przedstawicieli branży
motoryzacyjnej.
■ Wy k o r z y s t u j ą c s z e r o k i w a c h l a r z
możliwości wzmacniania wizerunku firmy
będą Państwo kojarzeni z najlepszymi
na rynku, a co najważniejsze - będziecie
zapamiętani.

Lokalizacja i Hotel
Hotel Novotel Poznań Centrum ****
pl. Andersa 1
61-898 POZNAŃ
Tel. 61 858 70 00

Położony w sercu miasta, blisko Dworca
PKP oraz urokliwego Starego Rynku.
Niewątpliwymi atutami są:
■ bezpłatny bezprzewodowy Internet
i telewizja
■ satelitarna
■ centrum fitness
■ blisko Starego Miasta
■ najwyższy i największy hotel w Poznaniu
■ Business Lounge i zaplecze
konferencyjne z salami do 950 m2

XIII Forum Wymiany Doświadczeń Branży
Motoryzacyjnej
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PLATYNOWY
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ekspozycja baneru reklamowego dostarczonego przez Partnera

2 banery

2 banery

2 banery

bezpłatny udział Partnera w Forum

3 osoby

2 osoby

1 osoba

długość
prezentacji
max. 5 min.

długość
prezentacji
max. 3 min.

10 000 PLN**

8 000 PLN**

KORZYŚCI DLA PARTNERA XII FORUM
logo Partnera na materiałach konferencyjnych* (w wersji
papierowej i elektronicznej)
logo Partnera w newsletterze wysyłanym klientom TUV NORD
Polska
logo Partnera na stronie internetowej dotyczącej Forum
logo Partnera w kampani mailingowej informującej o Forum
logo Partnera w materiałach prasowych
logo Partnera w relacji z Forum
nazwa Partnera wymieniona podczas otwarcia Forum
kolportaż gadżetów/materiałów marketingowych w wersji
papierowej lub na dostarczonym nośniku wśród uczestników
logo Partnera w prezentacji otwierającej Forum*
logo Partnera wyświetlane na ekranie w sali prelekcyjnej
w przerwach między sesjami1

prezentacja multimedialna Partnera wyświetlana w przerwach
pomiędzy sesjami*
prezentacja Partnera na CD zawierającym rozszerzone materiały
merytoryczne, jeżeli zostanie dostarczona
udostępnienie bazy uczestników konferencji, którzy wyrazili na
to zgodę
ekspozycja podczas Forum samochodu/stoiska na terenie Hotelu
możliwość przygotowania własnego pakietu materiałów
wydawanych odrębnie na stoisku przygotowanym przez Partnera
możliwość dodania pytania w ankiecie pokonferencyjnej (ankieta
dobrowolna)
możliwość zamieszczenia w newsletterze wysyłanym do klientów
TUV NORD krótkiego opisu Partnera (do 300 znaków)
logo lub nazwa Partnera w punkcie wydawania materiałów
konferencyjnych

WARTOŚC PAKIETU
* jesli zostanie dostarczone do 20.09.2017
**ceny netto

6 000 PLN**
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PATRON MEDIALNY

SPONSOR BANKIETU

W ramach patronatu medialnego
oferujemy:

Sponsorowi bankietu oferujemy:

■ logo Patrona w newsletterze wysyłanym
do klientów firm TUV NORD Polska,
■ logo Patrona na stronie internetowej
Forum,
■ logo Patrona w kampanii mailingowej
informującej o Forum, logo Patrona
w materiałach prasowych,
■ logo Patrona w programie online Forum,
■ logo Patrona w materiałach
konferencyjnych, logo Patrona w relacji
z Forum,
■ kolportaż materiałów promocyjnych
Patrona wśród uczestników Forum,
przekazanie patronowi bezpłatnych
relacji (artykuły, zdjęcia) z przebiegu
Forum, bezpłatny udział przedstawiciela
Patrona w Forum.
Od patrona medialnego oczekujemy:
■ publikacji/emisji informacji
zapowiadającej Forum na 4 tygodnie
przed oraz powtórnie na tydzień
przed Forum wraz z logiem oraz
hiperlinkiem przekierowującym na stronę
organizatora,
■ publikacji/emisji relacji z Forum,
■ jeśli pozwalają na to warunki
zamieszczenie baneru reklamującego
Forum.

■ prezentację multimedialną na otwarciu
bankietu, jeżeli zostanie dostarczona,
■ prezentację multimedialną w tle podczas
bankietu, jeżeli zostanie dostarczona,
■ bezpłatny udział 1 przedstawiciela
Sponsora w Forum (bez noclegu),
ekspozycja 1 banera reklamowego
podczas bankietu,
■ udostępnienie bazy uczestników
konferencji, którzy wyrazili na to zgodę,
■ kolportaż materiałów marketingowych/
gadżetów Sponsora podczas bankietu,
■ rabat dla pozostałych przedstawicieli/
pracowników Sponsora - cena: 1000zł za
uczestnictwo w Forum (cena nie pokrywa
kosztów noclegu).
Wartość pakietu: 4 000 PLN netto

Jesteśmy po to, aby udzielić Państwu
wyczerpujących informacji.
Aneta Wójcik
Product Manager Automotive
tel.: 695 301 031
a.wojcik@tuv-nord.pl
TUV NORD Polska
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
Tel.: 32 786 46 20
Fax: 32 786 46 02
e-mail: biuro@tuv-nord.pl
www.tuv-nord.pl

