www.konferencjatlumaczy.pl

The Translation and Localization Conference + Konferencja tłumaczy
25-27 września 2020 r.

Oferta sponsorska
Pokaż swoją markę online!
Spotkaj się wirtualnie z uczestnikami z całego świata
Zwiększ sprzedaż
Promuj swój biznes
Znajdź partnerów biznesowych
Wspieraj branżę tłumaczeniową
Zostań sponsorem Konferencji tłumaczy 2020 –
największego wydarzenia branżowego w Polsce! W tym
roku z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie
odbędzie się online, jednocześnie i w tym samym miejscu,
co międzynarodowa konferencja Translation and
Localization Conference. To niepowtarzalna okazja do
wirtualnego kontaktu z uczestnikami nie tylko z całej
Polski, ale i z całego świata: agencjami tłumaczeń,
tłumaczami pisemnymi i ustnymi, ekspertami od jakości,
techwriterami, pracownikami akademickimi i lingwistami.

Chcesz zostać sponsorem?
Napisz: info@translation-conference.com

Pakiety
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Brązowy
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Do nabycia
osobno

Do nabycia
osobno

Do nabycia
osobno

Do nabycia
osobno

3500 zł

2200 zł

1500 zł

Wirtualne stoisko
wystawiennicze

Podziękowanie
na początku konferencji
Powitanie sponsora na
mediach społecznościowych
KT (Facebook, Twitter,
LinkedIn)*
Logotyp na wirtualnych
materiałach konferencyjnych
KT*
Logo i krótki opis sponsora na
stronie KT*
Spersonalizowane ogłoszenia
sponsora i aktualizacje
statusu w mediach
społecznościowych KT*
Bilety na całość
wydarzenia TLC+KT 2020
Możliwość wyboru przez
uczestników opcji otrzymywania
ofert specjalnych od sponsora
Prezentacja wideo lub artykuł
na stronie KT
Kampania mailingowa
sponsora do uczestników KT*

1

Prezentacja w programie KT

15 min

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Obowiązuje 23% VAT.

Opcje i dodatki
Sponsor wirtualnego wieczornego networkingu: 800 zł (za
wszystkie wydarzenia networkingowe razem)

Logotyp wyświetlany podczas networkingu. Osobny pokój
networkingowy. Podziękowanie bezpośrednio przed
sponsorowanym wydarzeniem networkingowym. Logo sponsora
na stronie KT. Zawiera 1 bilet na wszystkie wydarzenia podczas
TLC+KT 2020.

Sesja warsztatowa: 1200 zł

Własna prezentacja lub warsztaty online w programie KT (60
minut)

Wirtualne stoisko wystawiennicze: 800 zł

Możliwość spotkania się z zainteresowanymi uczestnikami 1:1 w
osobnym wirtualnym pokoju. Zawiera 1 bilet na wszystkie
wydarzenia TLC+KT 2020.

Artykuł na stronie KT + ogłoszenie artykułu w mediach
społecznościowych*: 600 zł
Kampania mailingowa do uczestników KT*: 600 zł

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Obowiązuje 23% VAT.
* elementy oznaczone gwiazdką mogą również być przekazane uczestnikom TLC w języku
angielskim. Obowiązuje wycena indywidualna.

Masz inny pomysł?
Daj nam znać pod adresem: info@translation-conference.com
Dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb!

