
OFERTA WSPÓŁPRACY 
REKLAMOWEJ 

1. Prezentacja firmowa 
 

Prezentacja 20 minutowa 
CENA 4.000 zł + 22% VAT 
Prezentacja 30 minutowa 
CENA 6.000 zł + 22% VAT 

 
Pakiet obejmuje: 
 20 lub 30 minutowe wystąpienie 
 zamieszczenie nazwy firmy w planie konferencji na 

stronach www z odsyłaczem na stronę firmową (czas 
emisji do zakończenia konferencji ENIGMA 2005) 

 zamieszczenie gotowej prezentacji na CD (załącznik 
do wydania książkowego) 

Informacje dodatkowe: 
 termin nadsyłania zamówienia mija 02.05.2005 r.  
 materiały w postaci elektronicznej prosimy 

dostarczyć w dniu prezentacji, w przypadku 
zamieszczenia na CD do 17.05.2005 r. 

 
2. Reklama 

 

Powierzchnie wystawiennicze 
10 m2 – CENA 5.000 zł + 22%VAT 
20 m2 – CENA 7.000 zł + 22%VAT 

 
Pakiet obejmuje: 
 powierzchnię wystawienniczą 10 lub 20 m2 
 zamieszczenie logo firmy w materiałach 

informacyjnych konferencji, w tym na stronie www 
konferencji ENIGMA 2005 z odsyłaczem na stronę 
firmową wystawcy (czas emisji do zakończenia 
konferencji ENIGMA 2005) 

 możliwość rozdania we własnym zakresie materiałów 
reklamowych 

Informacje dodatkowe: 
 termin nadsyłania zamówienia mija 07.05.2005 r.  
 termin budowy stoiska 28-30 maja do godziny 800 
 do dyspozycji rampa wjazdowa 
 wysokość kondygnacji 3,60 
 zapotrzebowanie na dodatkową moc elektryczną 

prosimy składać przed 07.05.2005 r. 
 

Baner reklamowy w salach konferencyjnych 
CENA 1.500 + 22%VAT 

 
Informacje dodatkowe: 
 termin nadsyłania zamówienia mija 20.05.2005 r.  
 baner należy dostarczyć najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia konferencji przed zarejestrowaniem 
uczestników 

 format – karton przyklejany na ścianę, plakat lub 
baner mocowany ma stojaku (stojak we własnym 
zakresie) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wrzutki w materiałach konferencyjnych 
CENA 1.000 + 22%VAT 

 
Informacje dodatkowe: 
 termin nadsyłania zamówienia mija 20.05.2005 r.  
 termin dostarczania materiałów mija 27.05.2005 r. 
 format – jedna kartka A4 lub mniejsze formaty 

 
Gotowe materiały reklamowe wklejane do 
książki konferencyjnej 
CENA 2.000 + 22%VAT 

 
Informacje dodatkowe: 
 termin nadsyłania zamówienia mija 02.05.2005 r.  
 termin dostarczania materiałów mija 07.05.2005 r. 
 format – jedna kartka A4 (grubość do 150 g) 

 
Reklama na II i III stronie okładki książki 
konferencyjnej 
CENA 4.000 + 22%VAT 

 
Informacje dodatkowe: 
 termin nadsyłania zamówienia mija 30.04.2005 r.  
 termin dostarczania materiałów mija 04.05.2005 r. 

 
Umieszczenie logo firmy/produktu na 
identyfikatorach uczestników 
CENA 2.500 zł + 22%VAT 

 
Informacje dodatkowe: 
 termin nadsyłania zamówienia mija 02.05.2005 r. 
 termin dostarczania materiałów mija 16.05.2005 r. 
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3. Partner Konferencji 
 

Platynowy Partner 
CENA 20.000 zł + 22%VAT 

 
Pakiet obejmuje: 
 wyłączność – akceptujemy tylko jednego 

Platynowego Partnera 
 Tytuł Platynowego Partnera Konferencji 
 2 zaproszenia na konferencję 
 30 minutową prezentację firmową 
 zamieszczenie logo na identyfikatorach, na okładce 

książki konferencyjnej, w ulotkach i materiałach 
informacyjno reklamowych konferencji, na głównej 
stronie www konferencji ENIGMA 2005                   
z odsyłaczem na stronę firmową Partnera 

 możliwość zamieszczenia banera reklamowego        
w salach konferencyjnych 

 zamieszczenie reklamy w książce konferencyjnej i 
wrzutka do pozostałych materiałów konferencyjnych 

 umieszczenie prezentacji firmowej lub reklamy na 
CD 

 dystrybucja materiałów i gadżetów reklamowych    
we własnym zakresie np. stojaki reklamowe 

 pierwszeństwo przy umieszczaniu banerów                
i stojaków promocyjnych w widocznym miejscu      
w salach konferencyjnych 

Informacje dodatkowe: 
 termin nadsyłania zamówienia mija 30.04.2005 r.  
 materiały w postaci elektronicznej prosimy 

dostarczyć do 17.05.2005 r. 
 Materiały reklamowe do książki konferencyjnej 

prosimy dostarczyć do 07.05.2005 r. 
 

Złoty Partner 
CENA 15.000 zł + 22%VAT  

 
Pakiet obejmuje: 
 wyłączność – akceptujemy tylko jednego Złotego 

Partnera 
 Tytuł Platynowego Partnera Konferencji 
 1 zaproszenie na konferencję 
 30 minutową prezentację firmową 
 zamieszczenie logo na okładce książki 

konferencyjnej, w ulotkach i materiałach 
informacyjno reklamowych konferencji, na głównej 
stronie www konferencji ENIGMA 2005                   
z odsyłaczem na stronę firmową Partnera 

 możliwość zamieszczenia banera reklamowego        
w salach konferencyjnych 

 zamieszczenie reklamy w książce konferencyjnej       
i wrzutka do materiałów konferencyjnych 

 umieszczenie prezentacji firmowej lub reklamy       
na CD 

 dystrybucja materiałów i gadżetów reklamowych    
we własnym zakresie np. stojaki reklamowe 

Informacje dodatkowe: 
 termin nadsyłania zamówienia mija 30.04.2005 r.  
 materiały w postaci elektronicznej prosimy 

dostarczyć do 17.05.2005 r. 
 materiały reklamowe do książki konferencyjnej 

prosimy dostarczyć do 07.05.2005 r. 

 
 
 

Srebrny Partner 
CENA 10.000 zł + 22% VAT 

 
Pakiet obejmuje: 
 Tytuł Srebrnego Partnera Konferencji 
 1 zaproszenie na konferencję 
 20 minutową prezentację firmową 
 zamieszczenie logo na okładce książki 

konferencyjnej, w ulotkach i materiałach 
informacyjno-reklamowych konferencji, na 
głównej stronie www konferencji ENIGMA 2005  
z odsyłaczem na stronę firmową Partnera 

 możliwość zamieszczenia banera reklamowego    
w salach konferencyjnych 

 wrzutka do materiałów konferencyjnych 
 umieszczenie prezentacji firmowej lub reklamy   

na CD 
 dystrybucja materiałów i gadżetów reklamowych 

we własnym zakresie np. stojaki reklamowe 
Informacje dodatkowe: 
 termin nadsyłania zamówienia mija 30.04.2005 r.  
 materiały w postaci elektronicznej prosimy 

dostarczyć do 17.05.2005 r. 
 Materiały reklamowe do książki konferencyjnej 

prosimy dostarczyć do 07.05.2005 r. 
 

Brązowy Partner 
CENA 7.000 zł + 22%VAT 

 
Pakiet obejmuje: 
 Tytuł Brązowego Partnera Konferencji 
 20 minutową prezentację firmową 
 zamieszczenie logo w ulotkach i materiałach 

informacyjno reklamowych konferencji, na 
głównej stronie www konferencji ENIGMA 2005  
z odsyłaczem na stronę firmową Partnera 

 możliwość zamieszczenia banera reklamowego    
w salach konferencyjnych 

 wrzutka do materiałów konferencyjnych 
 umieszczenie prezentacji firmowej lub reklamy   

na CD 
 dystrybucja materiałów i gadżetów reklamowych 

we własnym zakresie np. stojaki reklamowe 
Informacje dodatkowe: 
 termin nadsyłania zamówienia mija 30.04.2005 r.  
 materiały w postaci elektronicznej prosimy 

dostarczyć do 17.05.2005 r. 
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4. Sponsor 

 
Oferta ta jest kierowana do wszystkich firm, które 
chciałyby zostać uwidocznione podczas konferencji 
ENIGMA 2005.  

 
Sponsor sesji plenarnej 
CENA – 5.000 zł + 22%VAT 

 
Udział w charakterze sponsora sesji plenarnej to dobra 
okazja do prezentacji Państwa Firmy. 
 
Pakiet obejmuje: 
 zamieszczenie informacji i logo firmy sponsora        

w materiałach informacyjnych konferencji, w tym    
na stronie www konferencji ENIGMA 2005                   
z odsyłaczem na stronę firmową Sponsora (czas 
emisji aktywnego linku do zakończenia konferencji 
ENIGMA 2005) 

 1 zaproszenie na konferencję 
 umieszczenie banera firmy w sali w dniu 

sponsorowanej sesji plenarnej 
 dystrybucja materiałów i gadżetów reklamowych    

we własnym zakresie np. stojaki reklamowe 
 
Informacje dodatkowe: 
 termin nadsyłania zamówienia mija 30.04.2005 r.  

 
Sponsor Konkursu Prac Dyplomowych 

 
Celem konkursu jest prezentacja najlepszych prac 
magisterskich i inżynierskich z dziedziny kryptografii       
i ochrony informacji opracowanych na polskich 
uczelniach oraz promocja ich autorów w polskim 
środowisku kryptograficznym. 

 
Pakiet obejmuje: 
 zamieszczenie informacji i logo firmy Sponsora       

w materiałach informacyjnych konferencji, w tym   
na stronie www konferencji ENIGMA 2005               
z odsyłaczem na stronę firmową Sponsora (czas 
emisji aktywnego linku do zakończenia konferencji 
ENIGMA 2005 – informacja o Sponsorach nagród 
pozostaje w katalogu konkurs) 

 1 zaproszenie na konferencję 
 umieszczenie banera firmy w sali w trakcie trwania 

konferencji 
 możliwość ufundowania nagród dla laureatów 

konkursu 
Informacje dodatkowe: 
 termin nadsyłania zgłoszenia mija 30.04.2005 r.  

 
 
 
 
 
 

UWAGA ! 
 
Organizatorzy są otwarci na inne propozycje dotyczące 
formy promocji nie zamieszczone w ofercie. 
 

Organizator : 
 
ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. 
ul. Cietrzewia 8, 02-492 Warszawa 
http://www.enigma.com.pl 
 
Termin konferencji:  
 
Tutoriale 30 maja i 2 czerwca 2005 r. 
IX KKZK 31 maja - 2 czerwca 2005 r. 
 
Miejsce konferencji:  
 
Hotel LORD  
Aleja Krakowska 218, 02-219 Warszawa  
http://www.hotellord.com.pl 
 
Kontakt: 
 
Dział marketingu - Ewa Niżnik  
tel.:(22) 863 62 65 wew. 23  
e-mail: ewa@enigma.com.pl 
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