MIĘDZYNARODOWY PIKNIK RODZINNY
3 WRZEŚNIA 2017
OFERTA SPONSORSKA

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, Advantage Austria w Polsce - Wydział Handlowy Ambasady Austrii oraz
Belgijska Izba Gospodarcza serdecznie zapraszają na ósmą edycję Międzynarodowego Pikniku Rodzinnego.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę 3 września 2017 na terenie osady Firleje (http://www.firleje.pl/) w Musułach
k/Grodziska Mazowieckiego. Sielska Osada Firleje jest urokliwym miejscem z dala od zgiełku miasta. Malowniczy,
zielony teren w sąsiedztwie zagajników, łąk i pól to miejsce warte zobaczenia. Firleje znajdują się ok. 35 km od
centrum Warszawy - trasa S7 i S8 zapewnia szybki dojazd na miejsce (https://goo.gl/maps/Mt9r8jbTokm).
Oprócz walorów przyrodniczych tego terenu zapewniamy bogatą ofertę atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych
- każdy znajdzie coś dla siebie. Piknik poza miastem to doskonały pomysł na spędzenie czasu z rodziną, przyjaciółmi
oraz znakomita okazja do podtrzymania relacji ze swoimi klientami.
Gwarantujemy dużo pozytywnych emocji, ciekawe rozgrywki oraz integrację nie tylko w kręgu znanych już Państwu
firm.
Zapraszamy także na szeroki wybór dań z grilla oraz specjalnego menu dla młodszych gości.
Międzynarodowy Piknik Rodzinny jest niecodziennym sposobem networkingu, gdzie w swobodnej atmosferze
członkowie Izb mogą porozmawiać ze swoimi klientami, poznać potencjalnych partnerów czy przyszłych
współpracowników.
Program:
12.00 Oficjalne otwarcie i powitanie sponsorów
12.30 Otwarcie grilla i atrakcji
17.00 Zakończenie spotkania
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i aktywny udział w Międzynarodowym Pikniku
Rodzinnym. Zwracamy się do Państwa o wsparcie, aby i ta edycja Pikniku należała do udanych. Zachęcamy
do zapoznania się z poniższą ofertą sponsorską.
Do zobaczenia 3 września 2017 na Międzynarodowym Pikniku Rodzinnym!

Więcej informacji:
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
swisschamber@swisschamber.pl / +48 22 322 76 25
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Nasze usługi

Srebrny
Sponsor
4 000 PLN netto

Złoty
Sponsor
8 000 PLN
netto

Platynowy
Sponsor
10 000 PLN netto

Nazwa i logo firmy na zaproszeniu elektronicznym







Logo firmy na stronach internetowych izb przy relacji
z wydarzenia







Wystawienie roll-upu firmy







Przekazanie zaproszeń rodzinnych na Piknik w ilości

3

5

Możliwość umieszczenia podczas spotkania stoiska
z produktami / materiałami promocyjnymi firmy

-





Zdjęcia ze spotkania











Catering dla 2 osób z obsługi technicznej

-

Logo firmy na opaskach na rękę – dla wszystkich
uczestników Pikniku

-

Więcej informacji:
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
swisschamber@swisschamber.pl / +48 22 322 76 25
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