
 

 
OFERTA DLA PARTNERÓW  

 
 
Recamp.pl to najbardziej inspirująca i największa w Polsce konferencja dla 
Pośredników w obrocie nieruchomościami i osób oferujących usługi w branży 
pośrednictwa. 

Z okazji 10. edycji (#recamp10) szykujemy wydarzenie aż na 1000 uczestników 
z całej Polski, które odbędzie się 20 marca 2020 roku na najsłynniejszym 
stadionie w Polsce: PGE Narodowym w Warszawie!  

Recamp.pl to inicjatywa promująca najlepsze projekty branżowe.  

Recamp.pl to ludzie, szkolenia, nauka, doświadczenie, kontakty, marketing, 
sprzedaż i biznes.  

Recamp to agenci nieruchomości, deweloperzy, rzeczoznawcy, portale 
ogłoszeniowe, dostawcy oprogramowania, CRMy, homestagerzy, fotografowie, 
startupy branżowe, szkoleniowcy, trenerzy, studenci.  
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Nie może Ciebie tam zabraknąć.  

Jeśli chcesz współtworzyć z nami okrągłą, największą i najlepszą 10. edycję 
recamp, jeśli chcesz zaprezentować swoje usługi ok. 1000 uczestnikom z 
branży nieruchomości, jeśli działasz aktywnie na rynku nieruchomości, 
dowiedz się, co dla Ciebie przygotowaliśmy.   
 
Skorzystaj również z obecności na Akademii Recamp #10, która odbędzie się 
19 marca 2020 r. w Warszawie. Planujemy, że w tym wydarzeniu weźmie 
udział ok 200 pośredników w obrocie nieruchomościami. Akademia daje 
możliwość zaprezentowania swoich usług skierowanych do pośredników, w 
mniejszym gronie, przy mniejszej konkurencji. Jednocześnie jest to okazja do 
zbudowania i zacieśnienia relacji z najlepszymi pośrednikami w Polsce.  
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TARGI  
Podczas recamp #10 dla wszystkich uczestników dostępna będzie część 
targowa. Zaprezentuj 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  

recamp.pl 2019/2020  



 
● własna aranżacja stoiska wg koncepcji partnera  
● pomysł na aranżację zaakceptowany przez organizatorów  
● 1 bilet wstępu na recamp #10  
● wzmianka na www.recamp.pl oraz grupie recampowej na facebooku 
● Organizator ustala miejsce stoiska 
● montaż 20.03.2020 r. w godzinach 6.00-8.00   
● Demontaż 20.03.2020 r. w godzinach 19.00 - 22.00 

 

Koszt stoiska 

Powierzchnia ok 10 m2  

od 6,75 tys. zł netto  

● obowiązuje do końca stycznia 2020 r. - uwzględnia rabat 10% 

wzrasta procentowo wraz z upływem czasu do 7,5 tys. zł netto 
obowiązuje do końca lutego 2020 r.  
 

Skorzystaj z rabatu 10% obowiązującego do 30.01.2020r.  
 

 
Stoisko centralne 360’  

Stoisko położone w najlepszej, centralnej lokalizacji zaraz przy wejściu do 
strefy targów. Okrągły kształt stoiska zapewnia dostęp i kontakt z 
zainteresowanymi uczestnikami w każdej jego strony. 
 

sprzedane  
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Każdy dodatkowy 1m2 stoiska  

od 450 zł netto  

● obowiązuje do końca stycznia 2020 r. - uwzględnia rabat 10%   

● wzrasta procentowo wraz z upływem czasu do 500 zł netto 
obowiązuje do końca lutego 2020 r. 

 
Skorzystaj z rabatu 10% obowiązującego do 30.01.2020r.  
 
 

Wybór miejsca wg aktualnej dostępności  

od 1125 zł netto  

● obowiązuje do końca stycznia 2020 r. - uwzględnia rabat 10%   

● wzrasta procentowo wraz z upływem czasu do 1,25 tys. zł netto 
obowiązuje do końca lutego 2020 r. 

● Wybór miejsca daje pierwszeństwo i gwarantuje lepszą 
widoczność na targach  

 
Skorzystaj z rabatu 10% obowiązującego do 30.01.2020r.  
 

Wcześniejsza instalacja  
- wyceniane indywidualnie  

 

STOLIK W STREFIE TARGÓW dla #recamp10  
 
Zakres świadczenia dla partnera  
● stolik i dwa krzesła dostarczone przez organizatora  
● pomysł na aranżację do zaakceptowania przez organizatorów  
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● możliwość postawienia jednego roll-up’u 

Koszt stolika:  

od 2,25 tys zł netto  

● obowiązuje do końca stycznia 2020 r. - uwzględnia rabat 10%   

● wzrasta procentowo wraz z upływem czasu do 2,5 tys. zł netto 
obowiązuje do końca lutego 2020 r.  
 

Możliwość zorganizowania indywidualnych spotkań z uczestnikami w czasie 
trwania całej konferencji. Stolik jest wystawiony przez jeden dzień targów.  
 
Skorzystaj z rabatu 10% obowiązującego do 30.01.2020r.  

 
STOLIK W STREFIE PARTNERÓW na Akademii Recamp #10  
 
Zakres świadczenia dla partnera  
• stolik i dwa krzesła dostarczone przez organizatora  
• pomysł na aranżację do zaakceptowania przez organizatorów  
• możliwość postawienia roll-up  
 

Koszt stolika:  

od 500 zł netto  

● obowiązuje do końca stycznia 2020 r.  

● wzrasta procentowo wraz z upływem czasu do 1 tys. zł  netto 
obowiązuje do końca lutego 2020 r.  
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! Możliwość zorganizowania indywidualnych spotkań z uczestnikami w czasie 
trwania całej konferencji. Stolik jest wystawiony przez jeden dzień targów.  
 
Skorzystaj z rabatu 50% obowiązującego do 30.01.2020r.  
 
 

EKSPOZYCJE  
● Istnieje możliwość postawienia swojego rollupu (lub dowolnego 

zamiennika rozmiarów roll-up’u) na terenie imprezy.  
● Rollupy są rozstawiane w wyznaczonych przez organizatora miejscach. 
● Obowiązuje zasada ‘kto pierwszy postawi, ten lepszy.’  

Koszt 1 sztuki:  

od 675 zł netto  

● obowiązuje do końca stycznia 2020 r. - uwzględnia rabat 10%   

● wzrasta procentowo wraz z upływem czasu do 750 zł netto obowiązuje 
do końca lutego 2020 r.  
 

Skorzystaj z rabatu 10% obowiązującego do 30.01.2020r.  
 

EKSPOZYCJE na Akademii Recamp #10  
● 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 postawi, ten lepszy”.  
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Koszt 1 sztuki:  

od 250 zł netto  

● obowiązuje do końca stycznia 2020r. 

● wzrasta % wraz z upływem czasu do 500 zł netto obowiązuje do końca 
lutego 2020 r.  

 
Skorzystaj z rabatu 50% obowiązującego do 30.01.2020r.  
 
 

ANKIETA PARTNERA DO 
UCZESTNIKÓW  
Istnieje możliwość wysłania mailingu do uczestników recamp #10 z prośbą o 
wypełnienie ankiety na dowolny merytoryczny temat. Treść układa partner, po 
konsultacji z organizatorami.  
 

Koszt:  

od 2,25 tys zł netto  

● obowiązuje do końca stycznia 2020r. - uwzględnia rabat 10%   

● wzrasta procentowo wraz z upływem czasu do  2,5 tys. zł netto 
obowiązuje do końca lutego 2020 r.  
 

Skorzystaj z rabatu 10% obowiązującego do 30.01.2020r.  
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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 #recamp10 z 
przedstawicielem partnera. Treść uzgodniona z organizatorami. 

Koszt:  

od 2,25 tys zł netto  

● obowiązuje do końca stycznia 2020 r. - uwzględnia rabat 10%   

● wzrasta procentowo wraz z upływem czasu do 2,5 tys. zł netto 
obowiązuje do końca lutego 2020 r.  
 

Skorzystaj z rabatu 10% obowiązującego do 30.01.2020r.  
 
 

WYSTĄPIENIA  
Podczas #recamp10 istnieje możliwość wystąpienia przed publicznością w 
formie wykładu. Wystąpienia powinny mieć charakter merytoryczny i nie 
powinny nosić cech prezentacji produktowej. Subtelne nawiązania do 
własnego produktu są akceptowalne, jednak ostateczna zawartość 
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merytoryczna jest wcześniej weryfikowana przez organizatorów. Każda 
prezentacja przechodzi proces weryfikacji.  
Istnieje możliwość zaprezentowania się na głównej Sali przed wszystkimi 
uczestnikami #recamp10.  

 

WYKŁAD  
Poprowadź wykład merytoryczny niesponsorowany - zgłoś się jako prelegent. 
Natomiast jeśli chcesz przedstawić swój produkt „sprzedażowo”, na głównej 
sali wykładowej, zapraszamy do indywidualnego kontaktu. Czas trwania 
wystąpienia, charakter i formę ustalamy indywidualnie.  

Koszt: do indywidualnych ustaleń 

 

TOOLBOX 

TOOLBOX - to KONKURS PRODUKTOWY, w którym może uczestniczyć każdy 
ciekawy projekt z branży nieruchomości. Jeśli chcesz zaprezentować ciekawe 
rozwiązania, masz pomysł na narzędzia usprawniające pracę - zgłoś się do 
konkursu. 
Każda zakwalifikowana firma będzie miała kilka minut na przedstawienie 
swojego pomysłu przed uczestnikami. Po prezentacjach grupa ekspertów 
będzie miała możliwość zadawania pytań prezentującym. Zwycięzca konkursu 
otrzyma nagrodę niespodziankę. 

  

Koszt: 

od 1000 zł netto  
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● obowiązuje do końca lutego 2020 r.   
● W przypadku niezakwalifikowania się do konkursu, w ramach opłaconej 

kwoty można skorzystać z dodatkowych świadczeń z oferty partnerskiej 
recamp 10. 
 

Skorzystaj z rabatu 10% obowiązującego do 28.02.2020r.  
 
 
 
 

DODATKOWE ŚWIADCZENIA  
Sponsoring imprezy wieczornej na recamp #10  
Istotna część uczestników weźmie również udział w uroczystej kolacji i 
imprezie do rana. Jeśli chciałbyś zaprezentować swoją markę lub produkt na 
imprezie wieczornej lub zasponsorować jakiś jej element, zapraszamy do 
kontaktu.  
W ramach tego świadczenia możliwość komunikacji sponsoringu podczas 
trwania konferencji oraz samej imprezy wieczornej, informacja na programie 
imprezy, podziękowania podczas kolacji. Obrandowanie sali imprezowej.  
 
Koszt: do indywidualnych ustaleń 
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Torba - starter pack  
 
Materiałowa torba z miejscem na Twoje logo i ulotkę. Każdy z uczestników 
otrzyma torbę wraz z identyfikatorem na początku konferencji. 
 

Koszt dodania ulotki: 

od 1000 zł netto  

Koszt logo na torbie + ulotka: 

od 2000 zł netto  

 

Dodatkowe świadczenia dla wszystkich partnerów, których 
wydatki przewyższają kwotę 3 tys. zł netto: 
● 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  
● możliwość kupienia dowolnej liczby wejściówek w specjalnej cenie, (Early 

Birds) w dowolnym momencie sprzedaży biletów.  
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Dodatkowe świadczenia dla partnerów wydających poniżej 
3 tys. zł netto  
● logo na www recamp  
● 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.  
 
 
 
 
 

W razie pytań prosimy o kontakt 

 

 
  Dominika Sadowska - Nowak  
  Recamp TEAM 
 
   tel. 692075577   
 

   e-mail: dominika@recamp.pl  
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