
Розміщення корпоративного логотипу компанії:

 розміщення корпоративного логотипу компанії в графі «Генеральний спонсор конференції» на сторінках 
сайту 

 офіційній брошурі конференції, email-запрошеннях, щотижневих розсилках новин щодо підготовки 
конференції

 в рекламних блоках видань – медіапартнерів конференції, на бейджах учасників (ексклюзивна опція!)
 на папці делегатів, на першій обкладинці офіційного друкованого каталогу конференції
 на широкоформатних банерах в конференц-залі та в зоні реєстрації.

www.lakokraska.ua

4 реєстраційні внески

Участь кількох представників компанії для більш ефективної роботи та результату

Вітальне слово

Реклама 2А4, вітальне слово А4, текстова інформація продіяльність компанії

1

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР
Статус є ексклюзивним и надається тільки ОДНІЙ компанії

Вартість пакету 300 тис. UAH 

Пакет містить:



Презентація продуктів/послуг (30 хв)

Рекламні матеріали

Виступ з доповіддю в одній із перших ділових секцій


програми для максимального охоплення цільової


аудиторіїВашої компанії 

Включення роздаткових матеріалів (брошур, листівок,


каталогів, CD, USB-флешок, ручок, бізнес-сувенірів тощо) 


до пакетів, які видаються під час реєстрації кожному


учаснику конференції 

2

Тістечка-макаруни з логотипом Вашої компанії


подаватимуться на кава-брейках 


(ексклюзивна опція!) 

Друк логотипів на десертах



3

Міністенд

Кімната переговорів

Окреме місце для організації міні стенду в зоні реєстрації

Окрема кімната-офіс для проведення зустрічей


і бізнес-переговорів (ексклюзивна опція)

Бажаєте стати спонсором? 

Напишите нам на info@must-have.events



2 реєстраційні внески

Вітальне слово

Участь кількох представників компанії для більш ефективної роботи та результату

Реклама А4, вітальне слово ½ А4, текстова інформацій про діяльність компанії

4

Розміщення корпоративного логотипу компанії:

 Розміщення корпоративного логотипу компанії в графі «Cпонсор конференції» на сторінках 
сайту

 офіційній брошурі конференції, email-запрошеннях, щотижневих розсилках новин щодо 
підготовки конференції

 в рекламних блоках видань – медіапартнерів конференції
 на папці делегатів, на першій обкладинці офіційного друкованого каталогу конференції
 на широкоформатних банерах в конференц-залі та в зоні реєстрації.

www.lakokraska.ua

СПОНСОР
Статус може бути наданий декільком компаніям

Вартість пакету 150 тис. UAH 

Пакет містить:



5

Рекламні матеріали

Включення роздаткових матеріалів (брошур, листівок,


каталогів, CD, USB-флешок, ручок, бізнес-сувенірів тощо) 


до пакетів, які видаються під час реєстрації кожному


учаснику конференції 

Міністенд

Окреме місце для організації міні стенду в зоні реєстрації

Презентація продуктів/послуг (20 хв)

Виступ з доповіддюв одній із перших ділових секцій


програми для максимального охоплення цільової


аудиторії Вашої компанії 

Бажаєте стати спонсором? 

Напишите нам на info@must-have.events


