
 

 
 
 

OFERTA DLA PARTNERÓW 
  
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        
branży nieruchomości. 
  
8. edycja recamp.pl odbędzie się 13-14 kwietnia 2018 roku w Centrum Kongresowym            
Ossa w Rawie Mazowieckiej. 
  
Ostatnia edycja #7 przyciągnęła aż 540 uczestników. Możemy śmiało powiedzieć, że           
recamp.pl to jedna z największych branżowych konferencji w Polsce. 
  
Skupiamy się na dzieleniu się wiedzą praktyczną, nowych technologiach, marketingu,          
sprzedaży, narzędziach, które budują biznes w branży nieruchomości, ale także na wiedzy            
merytorycznej stricte związanej z obrotem nieruchomościami. 
  
8 edycja będzie się odbywała pod hasłem 

  
REAL TRENDS 

DOMINUJĄCE I NADCHODZĄCE TRENDY NA RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI - wprowadzenie nowych standardów 

pozwalających osiągnąć wyższą jakość w biznesie 
  
W ramach udziału w imprezie zapraszamy partnerów. 
Poniżej znajdziesz ofertę, z której możesz dowolnie złożyć pakiet partnerski lub uczestniczyć            
jako partner. 

 

https://goo.gl/thkZwx
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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: stoisko i stolik. 
  
STOISKO 
  
Zakres świadczenia 

● powierzchnia stoiska wg cennika 
● montaż i demontaż stoiska we własnym zakresie 
● montaż w piątek od godziny 6:00 
● demontaż w sobotę do godziny 20:00 
● własna aranżacja stoiska wg koncepcji partnera 
● pomysł na aranżacje jest ostatecznie akceptowany przez organizatorów 
● 1 bilet wstępu na 8. edycję recamp.pl 
● 1 mailing z informacją i ofertą wystawcy do bazy recamp.pl 
● Wzmianka na WWW oraz grupie FB 
● wybór miejsca stoiska leży po stronie organizatora 

  
Koszty stoiska 

● powierzchnia min. 10 m2 (2x5m)   
2 500 zł netto 

● każdy dodatkowy 1 m2 stoiska   
300 zł netto 

● możliwość wyboru miejsca wg aktualnej dostępności 
500 zł netto 

● możliwość instalacji dzień wcześniej - czwartek, po godzinie 20:00 
1 000 zł netto  

  
! Wybór miejsca daje pierwszeństwo i gwarantuje lepszą widoczność na targach 
  

STOLIK W STREFIE TARGÓW 
  
Zakres świadczenia dla partnera 

● stolik dostarczony przez organizatora 
● dwa krzesła dostarczone przez organizatora 
● pomysł na aranżację jest ostatecznie akceptowany przez organizatorów 
● możliwość postawienia roll-up jako opcja dodatkowo płatna 
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Koszt: 500 zł netto 
  
! Możliwość zorganizowania indywidualnych spotkań z uczestnikami w czasie trwania całej 
konferencji. Stolik jest wystawiony przez dwa dni targów. 
  

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.        
Każda prezentacja przechodzi proces weryfikacji. 
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           
zapraszamy do indywidualnego kontaktu.  
 
Istnieje możliwość wystąpienia na głównej Sali przed wszystkimi uczestnikami.  
 
 Koszt: do indywidualnej negocjacji 
 
ROUND TABLES 
  
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              
się w trakcie trwania recampu. Round tables toczą się równolegle do speed datingu. 
  
Koszt: 500 zł netto 
  

TOOLBOX - KONKURS PRODUKTOWY 
 
8 minutowe prezentacje na jednej z sal (równolegle toczą się inne wykłady). Prezentacje 
powinny opisywać konkretny produkt. Po prezentacjach grupa ekspertów będzie miała 
możliwość przez 3 min zadawania pytań prezentującym. Zwycięzca konkursu zostanie 
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wyłoniony przez ekspertów i otrzyma możliwość zaprezentowania swojego produktu 
drugiego dnia na dużej sali wykładowej, 20 min. 
Istnieje limit zgłoszeń do konkursu. 
 
Koszt: 1 000 zł netto 

 
EKSPOZYCJE 
 
Istnieje możliwość postawienia swojego rollupu (lub dowolnego zamiennika rozmiarów         
rollupu) na terenie imprezy. Rollupy są rozstawiane w wyznaczonych przez organizatora           
miejscach. Obowiązuje zasada ‘kto pierwszy ten lepszy. 
  
Koszt 1 sztuki: 300 zł netto 
  

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           
sprzedaży biletów. 
  
Koszt 1 biletu: 479 zł netto  
  

DODATKOWE ŚWIADCZENIA 
 
 Sponsoring imprezy wieczornej 
Jeśli masz swój pomysł, chcesz coś zrobić na recampie, lubisz ciekawe inicjatywy… 
zapraszamy do organizacji imprezy wieczornej.  
W ramach tego świadczenia możliwość komunikacji sponsoringu podczas trwania 
konferencji oraz samej imprezy wieczornej, informacja na programie imprezy, podziękowania 
podczas kolacji. Obrandowanie sali imprezowej (5 elementów, np. rollupy), obrandowanie 
stolików współdzielone z innymi partnerami. 
 
Koszt : do indywidualnej negocjacji.  
  

ANKIETA PARTNERA DO UCZESTNIKÓW 
  
Istnieje możliwość wysłania mailingu do uczestników recampu z prośbą o wypełnienie 
ankiety na dowolny merytoryczny temat.  Treść układa partner - po konsultacji z 
organizatorami. 
  
Koszt: 500 zł netto 
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MAILING PROMUJĄCY USŁUGĘ PARTNERA+ CTA  
  
Istnieje możliwość wysłania mailingu przed imprezą promującego produkt lub usługę 
partnera. Dodatkowo w mailingu zamieszczamy button “Call To Action” zachęcający do 
umówienia się na spotkanie w trakcie recampu z przedstawicielem partnera. Treść 
uzgodniona z organizatorami. 
 
Koszt: 500 zł netto 
  
*Gratis, jeśli wydatki w ramach sponsoringu osiągną kwotę 7 000 zł netto 
Dodatkowe świadczenia dla wszystkich partnerów, których wydatki przewyższają 
kwotę 3 000 zł netto 
  

● jedna wzmianka na grupie fb - prezentacja usługi partnera, treść uzgodniona ze 
partnerem 

● dwie wzmianki na wybranych profilach organizatorów - treść ustalana przez 
zamieszczającego post 

● grupowe podziękowania dla partnerów na grupie fb (dla każdego) 
● prezentacja logo partnera na materiałach wyświetlanych podczas konferencji 
● logo na www recamp + link do strony partnera 
● logo partnera na programie imprezy 
● 1 wejściówka gratis (maksymalnie) 
● jeden mail o partnerach ogólny przed imprezą 
● jeden mail o partnerach ogólny po imprezie 

  

Dodatkowe świadczenia dla partnerów wydających poniżej 3 000 zł netto 
  

● jedna wzmianka na grupie fb - prezentacja usługi partnera, treść uzgodniona z 
partnerem 

● grupowe podziękowania dla  partnerów na grupie fb (dla każdego) 
● logo na www recamp + link do strony partnera 
● jeden mail o partnerach ogólny przed imprezą 
● jeden mail o partnerach ogólny po imprezie 

 

Pakiety i świadczenia można dobierać indywidualnie w zależności od potrzeb, preferencji i 
możliwości.  Czekamy również na Wasze propozycje, sugestie i oferty. Każdą rozważymy 
indywidualnie. 
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W razie pytań prosimy o kontakt z Agnieszką. 

Agnieszka Szałęga-Gazda 
Tel 691111133 
mail: agnieszka@recamp.pl 
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