
26. iNET meeting

Hotel Stok, Wisła 
22-24.09.2021



Nadchodzący meeting
Kolejna konferencja to długo wyczekiwany powrót 
wydarzeń w realnym świecie. iNET Group powraca ze 
swoją konferencją w naprawdę mocnym stylu! 

Bezpieczny port, rajska wyspa, piraci i wszechobecny 
szlak morski to przewodni klimat 26. iNET Meetingu, który 
odbędzie się 22-24.09.2021 w Hotelu STOK**** w Wiśle! 

Dołącz do morskiej przygody branży ISP i pokaż silne strony 
swojej oferty. Okręt piratów czeka na Ciebie!



Miejsce meetingu
Hotel Stok położony w sercu Beskidu Śląskiego, 
w malowniczej dolinie Jawornika, jednego ze źródłowych 
potoków największej polskiej rzeki Wisły to wymarzone 
miejsce na wypoczynek, ucieczkę od stresu, a także 
o zadbanie o harmonię ducha i ciała. Położenie hotelu 
w górach powoduje, iż jest to wyjątkowe miejsce 
by podziwiać górską przyrodę, a szereg atrakcji 
przygotowanych dla Gości sprawia, że pobyt 
w Hotelu STOK pozostaje niezapomnianym przeżyciem. 

Atuty Hotelu STOK to przede wszystkim:  
3 restauracje • 205 pokoi • SPA z 13 gabinetami • kręgielnia 
4 torowa • basen z systemem dysz do hydromasaży • dwa 
jacuzzi • 8 gabinetów wellness.



Udział sponsorów
iNET MEETING jest idealną okazją do zaprezentowania 
i wypromowania swojej firmy. W poprzednich edycjach 
zgromadziliśmy ponad 50 wystawców, którzy prezentowali 
zalety i innowacje swoich firm na stoiskach targowych 
i autorskich prezentacjach.

Blisko 700 gości z niemal 300 organizacji biorących udział 
w konferencji odwiedziło stoiska i odbywało branżowe 
rozmowy. To wspaniały krok w kierunku rozwoju swojego 
biznesu! W Wiśle również nie może Was zabraknąć.



Pakiety Stoisk Sponsorskich 

SPONSOR  
BRĄZOWY

• Stoisko 4 m2

• Umieszczenie logotypu i informacji o Sponsorze w materiałach 
konferencyjnych

• Jeden pokój 2-os. dla obsługi stoiska rezerwowany przez organizatora

8 000 PLN

SPONSOR  
SREBRNY

• Stoisko 8 m2 

• Umieszczenie logotypu i informacji o Sponsorze w materiałach 
konferencyjnych

• Insert materiałów reklamowych do torby konferencyjnej rozdawanej 
każdemu z uczestników

• Umieszczenie 1 szt. roll-up na terenie konferencji

• Jeden pokój 2-os. dla obsługi stoiska rezerwowany przez organizatora

15 000 PLN



SPONSOR  
ZŁOTY

• Stoisko 12 m2

• Umieszczenie logotypu i informacji o Sponsorze w materiałach 
konferencyjnych

• Insert materiałów reklamowych do torby konferencyjnej rozdawanej 
każdemu z uczestników

• Umieszczenie dodatkowych elementów reklamowych (roll-upy, 
TV, kasetony, balony) na terenie konferencji zgodnie z zatwierdzoną 
koncepcją

• Dodatkowe ustalenia na życzenie

• Jeden pokój 2-os. dla obsługi stoiska rezerwowany przez organizatora

22 000 PLN

Pakiety Stoisk Sponsorskich 



SPONSOR  
SPECJALNY

Czekamy na Twoje indywidualne uwagi i propozycje  
– dowolna konfiguracja pakietu wpływa na jego cenę,  
którą poznasz po zapytaniu mailowym. 

Proponujemy:

• Wystąpienie na głównej sali prelekcyjnej

• Zabranie głosu podczas Before Party i Uroczystej Gali

• Stoisko wystawiennicze w najlepszej lokalizacji lub osobna salka 
sponsorska VIP

• Roll-upy, banery i plakaty w różnych częściach obiektu 
konferencyjnego

• Insert materiałów reklamowych do torby konferencyjnej rozdawanej 
każdemu z uczestników

Cena do uzgodnienia

Pakiety Stoisk Sponsorskich 



Pakiety Wizerunkowe i inne świadczenia

WEJŚCIÓWKA 
SPONSORSKA

Wejściówka uprawniająca do specjalnych warunków cenowych 
w momencie zakupu pakietu sponsorskiego przez daną firmę.

500 PLN

ROLL-UP / BANER Możliwość umieszczenia dodatkowego Roll-upa / banera na terenie 
konferencji w miejscu wskazanym przez organizatora.

500 PLN

SPONSOR 
BEFORE PARTY

Wyjątkowa możliwość zaprezentowania swojej marki podczas 
rozrywkowego Before Party sprzyja nawiązywaniu kontaktów. 
Lokuj swoją markę w bezpośredni i targetowany sposób docierając 
do niemal 300 uczestników bawiących się w specjalnie przygotowanej 
góralskiej chacie! Takie relacje z pewnością wpłyną na rozwój firmowych 
kontaktów!

• Tytularny sponsor imprezy Before Party

• Wystąpienie w czasie imprezy wieczornej - powitanie gości, 
przemowa po uzgodnieniu z organizatorem

• Banery/roll-upy na terenie odbywania się imprezy Before Party 
– brandowanie

• Zamieszczenie materiałów partnera w torbach konferencyjnych

18 000 PLN



SPONSOR 
OFICJALNEGO 
GADŻETU

Sponsor gadżetu w klimacie konferencji rozdawanego każdemu 
z uczestników. W latach poprzednich: personalizowana koszulka, 
westernowy kapelusz czy wielofunkcyjna cyberpunkowa chusta.

Indywidualne ustalenie formy gadżetu i jego sygnowania 
z organizatorem.

10 000 PLN

SPONSOR 
SŁODYCZY 
W RECEPCJI

Smakołyki w recepcji do częstowania się bez ograniczeń przez 
uczestników w czasie rejestracji i w późniejszych godzinach 
otwarcia recepcji.

3 000 PLN

SPONSOR 
ATRAKCJI 
KONFERENCYJNEJ

Atrakcja typu: Flippery, Wirtualna ścianka, strefa VR, Paintball, Jazda 
quadem, Byk rodeo, Symulator rajdowy, Videorelacja, Fotorelacja i wiele, 
wiele innych. 

Indywidualne brandowanie atrakcji.

Indywidualne podejście do ustalenia kwestii cenowych w zależności od 
kosztu i umiejscowienia atrakcji.

ustalenia 
indywidualne

Pakiety Wizerunkowe i inne świadczenia



Prelekcje i warsztaty

PANEL GŁÓWNY 

(SALA PANELOWA, 
FORMA WYKŁADU 
Z INTERAKCJĄ 
PUBLICZNOŚCI)

Duża sala do prowadzenia wykładów z domniemaną 
interakcją publiczności

3000 PLN 
pierwsze 15 min

1000 PLN 
kolejne 15 min

PRELEKCJA 

(SALA PRELEKCYJNA, 
FORMA OTWARTA 
- INDYWIDUALNE 
PODEJŚCIE)

Mniejsza kameralna sala do prowadzenia prelekcji 
i warsztatów z bezpośrednim udziałem publiczności

2000 PLN 
pierwsze 15 min

1000 PLN 
kolejne 15 min



26. inet meeting

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy  
do zaprezentowania oferty swojej firmy podczas  
26. iNET Meeting w Wiśle.

W celu uzyskania szczegółów bądź omówienia 
indywidualnej oferty, bardzo prosimy o kontakt.

Paweł Kucięba 
Dyrektor Operacyjny

pawel.kucieba@inetgroup.eu

 +48 605 906 906

mailto:pawel.kucieba%40inetgroup.eu%20?subject=Re%3A%20folder%20sponsorski

