OFERTADLAPARTNERÓW
Recamp.pl to największa w Polsce konferencja dla branży nieruchomości. Gośćmi
recamp.pl są pośrednicy, agenci nieruchomości, managerowie prowadzący agencje
nieruchomości, franczyzodawcy, franczyzobiorcy, deweloperzy, przedstawiciele portali
ogłoszeniowych, producenci oprogramowania, przedstawiciele firm świadczących usługi dla
branżynieruchomości.
8. edycja recamp.pl odbędzie się 
13-14 kwietnia 2018 roku w Centrum Kongresowym
OssawRawieMazowieckiej.
Ostatnia edycja #7 przyciągnęła aż 540 uczestników. Możemy śmiało powiedzieć, że
recamp.pl
tojednaznajwiększychbranżowychkonferencjiwPolsce.
Skupiamy się na dzieleniu się wiedzą praktyczną, nowych technologiach, marketingu,
sprzedaży, narzędziach, które budują biznes w branży nieruchomości, ale także na wiedzy
merytorycznejstrictezwiązanejzobrotemnieruchomościami.
8edycjabędziesięodbywałapodhasłem
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Wramach
udziałuwimpreziezapraszamypartnerów.
Poniżej znajdziesz ofertę, z której możesz dowolnie złożyć pakiet partnerski lub uczestniczyć
jakopartner.

TARGI
Podczas recampu dla wszystkich uczestników dostępna będzie część targowa, na której
przez dwa dni imprezy będzie można zaprezentować swoją ofertę handlową. W tym miejscu
odbywa się część networkingowa recampu. Do wyboru proponujemy dwa rodzaje form
wystawienniczych:stoiskoistolik.
STOISKO
Zakresświadczenia
● powierzchniastoiskawgcennika
● montażidemontażstoiskawewłasnymzakresie
● montażwpiątekodgodziny6:00
● demontażwsobotędogodziny20:00
● własnaaranżacjastoiskawgkoncepcjipartnera
● pomysłnaaranżacjejestostatecznieakceptowanyprzezorganizatorów
● 1biletwstępuna8.edycjęrecamp.pl
● 1mailingzinformacjąiofertąwystawcydobazyrecamp.pl
● WzmiankanaWWWorazgrupieFB
● wybórmiejscastoiskależypostronieorganizatora
Kosztystoiska
● powierzchniamin.10m2(2x5m)
2500złnetto
● każdydodatkowy1m2stoiska
300złnetto
● możliwośćwyborumiejscawgaktualnejdostępności
500złnetto
● możliwośćinstalacjidzieńwcześniej-czwartek,pogodzinie20:00
1000złnetto
!Wybórmiejscadajepierwszeństwoigwarantujelepsząwidocznośćnatargach

STOLIKWSTREFIETARGÓW
Zakresświadczeniadlapartnera
● stolikdostarczonyprzezorganizatora
● dwakrzesładostarczoneprzezorganizatora
● pomysłnaaranżacjęjestostatecznieakceptowanyprzezorganizatorów
● możliwośćpostawieniaroll-upjakoopcjadodatkowopłatna

Koszt:500złnetto
!Możliwośćzorganizowaniaindywidualnychspotkańzuczestnikamiwczasietrwaniacałej
konferencji.Stolikjestwystawionyprzezdwadnitargów.

WYSTĄPIENIA
Podczas recampu istnieje możliwość wystąpienia przed publicznością w formie wykładu.
Wystąpienia powinny mieć charakter merytoryczny i nie powinny mieć charakteru prezentacji
produktowej. Subtelne nawiązania do własnego produktu są akceptowalne, jednak
ostateczna zawartość merytoryczna jest wcześniej weryfikowana przez organizatorów.
Każdaprezentacjaprzechodziprocesweryfikacji.
Istnieje możliwość zaprezentowania się na głównej Sali przed wszystkimi uczestnikami
recamp#8.
WYKŁAD
Jeśli chcesz poprowadzić wykład merytoryczny niesponsorowany zgłoś się do CFP,
natomiast jeśli chcesz przedstawić swój produkt sprzedażowo na głównej sali wykładowej
zapraszamydoindywidualnegokontaktu.
IstniejemożliwośćwystąpienianagłównejSaliprzedwszystkimiuczestnikami.
Koszt:doindywidualnejnegocjacji
ROUNDTABLES
Dwa 30 minutowe spotkania z maksymalnie 10 osobami, (razem z 20) przy stole.
Prowadzący-sponsor wybiera temat. Temat jest akceptowany przez organizatorów. Temat
może być związany z produktem, ale powinien być na tyle interesujący, żeby zachęcić osoby
do uczestnictwa. Round tables mają charakter warsztatu i rozmowy z prowadzącym na dany
temat. Prowadzący jest też moderatorem i sam prowadzi spotkanie. Uczestnicy spotkania
zapisują się wcześniej, a jeśli 10 miejsc nie jest wyczerpanych to mają możliwość zapisania
sięwtrakcietrwaniarecampu.Roundtablestocząsięrównolegledospeeddatingu.
Koszt:500złnetto

TOOLBOX-KONKURSPRODUKTOWY
8minutoweprezentacjenajednejzsal(równolegletocząsięinnewykłady).Prezentacje
powinnyopisywaćkonkretnyprodukt.Poprezentacjachgrupaekspertówbędziemiała
możliwość
przez3minzadawaniapytańprezentującym.Z
 wycięzcakonkursuzostanie

wyłonionyprzezekspertówiotrzymamożliwośćzaprezentowaniaswojegoproduktu
drugiegodnianadużejsaliwykładowej,20min.
Istniejelimitzgłoszeńdokonkursu.
Koszt:1000złnetto
EKSPOZYCJE
Istnieje możliwość postawienia swojego rollupu (lub dowolnego zamiennika rozmiarów
rollupu) na terenie imprezy. Rollupy są rozstawiane w wyznaczonych przez organizatora
miejscach.Obowiązujezasada‘ktopierwszytenlepszy.
Koszt1sztuki:300złnetto

WEJŚCIÓWKI
Partnerzy, którzy wydadzą kwotę co najmniej 3 000 zł netto mają możliwość kupienia
dowolnej liczby wejściówek w specjalnej cenie, (early birds) w dowolnym momencie
sprzedażybiletów.
Koszt1biletu:479złnetto

DODATKOWEŚWIADCZENIA
Sponsoringimprezywieczornej
Jeślimaszswójpomysł,chceszcośzrobićnarecampie,lubiszciekaweinicjatywy…
zapraszamydoorganizacjiimprezywieczornej.
Wramach
tegoświadczeniamożliwośćkomunikacjisponsoringupodczastrwania
konferencjiorazsamejimprezywieczornej,informacjanaprogramieimprezy,podziękowania
podczaskolacji.Obrandowaniesaliimprezowej(5elementów,np.rollupy),obrandowanie
stolikówwspółdzielonezinnymipartnerami.
Koszt:doindywidualnejnegocjacji.

ANKIETA
PARTNERADOUCZESTNIKÓW
Istniejemożliwośćwysłaniamailingu
douczestnikówrecampuzprośbąowypełnienie
ankietyna
dowolnymerytorycznytemat.Treśćukładapartner-pokonsultacjiz
organizatorami.
Koszt:500złnetto

MAILINGPROMUJĄCYUSŁUGĘPARTNERA+CTA
Istniejemożliwośćwysłaniamailingu
przedimpreząpromującegoproduktlubusługę
partnera.Dodatkowowmailinguzamieszczamy
button“CallToAction”zachęcającydo
umówieniasięnaspotkaniewtrakcierecampuzprzedstawicielempartnera.Treść
uzgodnionazorganizatorami.
Koszt:500złnetto
*Gratis,jeśliwydatkiwramachsponsoringuosiągnąkwotę7000złnetto
Dodatkoweświadczeniadlawszystkichpartnerów,którychwydatkiprzewyższają
kwotę3000złnetto
●
●
●
●
●
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●
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jednawzmiankanagrupiefb
-prezentacjausługipartnera,treśćuzgodnionaze
partnerem
dwiewzmiankinawybranychprofilachorganizatorów-treśćustalanaprzez
zamieszczającegopost
grupowepodziękowaniadlapartnerównagrupiefb(dlakażdego)
prezentacjalogopartneranamateriałachwyświetlanychpodczaskonferencji
logonawwwrecamp+linkdostronypartnera
logopartneranaprogramieimprezy
1wejściówkagratis(maksymalnie)
jedenmailopartnerachogólnyprzedimprezą
jedenmailopartnerachogólnypoimprezie

Dodatkoweświadczeniadlapartnerówwydającychponiżej3000złnetto
●
●
●
●
●

jednawzmiankanagrupiefb
-prezentacjausługipartnera,treśćuzgodnionaz
partnerem
grupowepodziękowaniadlapartnerównagrupiefb(dlakażdego)
logonawwwrecamp+linkdostronypartnera
jedenmailopartnerachogólnyprzedimprezą
jedenmailopartnerachogólnypoimprezie

Pakietyiświadczeniamożnadobieraćindywidualniewzależnościodpotrzeb,preferencji
i
możliwości.CzekamyrównieżnaWaszepropozycje,sugestieioferty.Każdąrozważymy
indywidualnie.

WraziepytańprosimyokontaktzAgnieszką.
Agnieszka
Szałęga-Gazda
Tel691111133
mail:agnieszka@recamp.pl

