
ENIGMA 2005 

IX Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii 
Warszawa, 30 maja – 02 czerwca 2005 r. 

           

Nazwa firmy: ................................................................................................................................................................................ 

Adres: ............................................................................................................................................. NIP: ...................................... 

Osoba odpowiedzialna: ....................................................................................... Stanowisko: ...................................................... 

Telefon: .........................................   Fax: .............................................. e-mail: ............................................................................ 
 

Składamy zamówienie na: 
 

 cena Termin nadsyłania 
zamówienia 

Prosimy wstawić 
znak X           

przy wybranej 
formie reklamy 

Sponsor sesji plenarnej     ................ 
                                                            (sygnatura sesji)

5.000 zł 
+ 22% VAT 30.04.2005 r. � 

Platynowy Partner 20.000 zł 
+ 22% VAT 30.04.2005 r. � 

Złoty Partner 15.000 zł 
+ 22% VAT 30.04.2005 r. � 

Srebrny Partner 10.000 zł 
+ 22% VAT 30.04.2005 r. � 

Brązowy Partner 7.000 zł 
+ 22% VAT 30.04.2005 r. � 

20 minut 4.000 zł 
+ 22% VAT 02.05.2005 r. � 

Prezentacja firmowa 

30 minut 6.000 zł 
+ 22% VAT 02.05.2005 r. � 

Wrzutki w materiałach konferencyjnych   1.000 zł 
+ 22% VAT 20.05.2005 r. � 

Baner reklamowy w salach konferencyjnych 1.500 zł 
+ 22% VAT 20.05.2005 r. � 

Gotowe materiały reklamowe wklejane do książki 
konferencyjnej 

2.000 zł 
+ 22% VAT 02.05.2005 r. � 

Reklama na II lub III str. okładki książki 
konferencyjnej 

4.000 zł 
+ 22% VAT 30.04.2005 r. � 

Umieszczenie logo firmy/produktu na 
identyfikatorach uczestników 

2.500 zł 
+ 22% VAT 02.05.2005 r. � 

10 m2 5.000 zł 
+ 22% VAT � 

Powierzchnia wystawiennicza 

20 m2 7.000 zł 
+ 22% VAT 

07.05.2005 r. 

� 
         

Uwaga! Liczba prezentacji ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń 
 
Opłaty należy dokonać po złożeniu pisemnego zgłoszenia w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro forma. W przypadku nie 
opłacenia faktury w terminie zamówienie zostaje anulowane.  
Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest faktura, która zostanie wystawiona po wpłynięciu opłaty na nasze konto.  
Szczegółowa oferta współpracy reklamowej dostępna jest na stronie: http://www.enigma.com.pl/konferencje/ix_kkzk 
 
...................................................................                                                              .................................................................... 
                          data                                                                                                                     pieczęć, podpis 
 

(zgłoszenie prosimy przesłać faxem: (22) 863 62 65 w. 25  
lub listownie na adres biura firmy: ENIGMA SOI Sp. z o.o., ul. Cietrzewia 8, 02-492 Warszawa) 


	Prosimy wstawić znak X                 przy wybranej formie 

