
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA SPONSORSKA 
International Oktoberfest\ 



 

 

XIX 

  
     

 

 
 
 

 

Szanowni Państwo, 

8 września 2023 na polu golfowym Wrocław Golf Club na rogatkach 
Wrocławia, Krzyżanowice (ul. Rakowa 5, Kryniczno),  odbędzie się 

19 EDYCJA 
International Oktoberfest 

wydarzenia organizowanego wspólnie przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową oraz Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. 

Jak co roku planujemy atrakcyjne wydarzenie networkingowe, które  już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń 
biznesowych Wrocławia.  IO2023 będzie łączyć najlepsze tradycje dotychczasowych spotkań z nowymi formami 
międzynarodowego networkingu w rozrywkowej oprawie nawiązującej do bawarskiego festynu. Specjalna strona 
internetowa poświęcona IO2023: WWW.IO-WROCLAW.COM.PL zawiera bieżące informacje o stoiskach, sponsorach, 

partnerach, gościach specjalnych oraz punktach programu. 

IO2023 zostanie zorganizowane zgodnie z przepisami sanitarnymi, na świeżym powietrzu i z zachowaniem stosownego 

dystansu dla około 800 osób. Imienne i nieodstępowalne zaproszenia, skierowane będą wyłącznie do kadry zarządzającej 

inwestorów zagranicznych i polskich z Wrocławia i Dolnego Śląska, korpusu dyplomatycznego oraz władz lokalnych. 

http://www.io-wroclaw.com.pl/


 

 

 
 

  

 
 
 

 

Formy WSPÓŁPRACY SPONSORSKIEJ przy International Oktoberfest 2023 

Każdemu wariantowi współpracy odpowiada określony tytuł, kwota udziału ( wpłaty)* i pakiet świadczeń, 
dostosowany każdorazowo do oczekiwań, preferencji i możliwości zaangażowania SPONSORA. 

 

 

 

TYTUŁ UDZIAŁ NETTO * PAKIET USŁUG 

SPONSOR PLATYNOWY 19.000 zł PLATYNOWY 

SPONSOR ZŁOTY 15.000 zł ZŁOTY 

SPONSOR SREBRNY 11.000 zł SREBRNY 

SPONSOR BRĄZOWY 7.000 zł BRĄZOWY 

 

 

 

 

* do kwot netto należy doliczyć 23% podatku VAT 



 

 

WARIANTY 
WSPÓŁPRACY 

PAKIET 

BRĄZOWY 

PAKIET 

SREBRNY 

PAKIET 

ZŁOTY 

PAKIET 

PLATYNOWY 

UDZIAŁ NETTO * 7.000 zł 11.000 zł 15.000 zł 19.000 zł 

 1. 1. 1. 1. 

ZAMIESZCZENIE 
LOGO 

SPONSORA NA: 

ZAPROSZENIACH do ponad 1000 
firm międzynarodowych i polskich 
działających na terenie Dolnego Śląska. 

ZAPROSZENIACH do ponad 1000 
firm międzynarodowych i polskich 
działających na terenie Dolnego Śląska. 

ZAPROSZENIACH do ponad 1000 
firm międzynarodowych i polskich 
działających na terenie Dolnego Śląska. 

ZAPROSZENIACH do ponad 1000 
firm międzynarodowych i polskich 
działających na terenie Dolnego Śląska. 

 2. 2. 2. 2. 
 INFORMACJACH ZAPOWIADAJĄCYCH INFORMACJACH ZAPOWIADAJĄCYCH INFORMACJACH ZAPOWIADAJĄCYCH INFORMACJACH ZAPOWIADAJĄCYCH 
 SPOTKANIE NA STRONACH: SPOTKANIE NA STRONACH: SPOTKANIE NA STRONACH: SPOTKANIE NA STRONACH: 
 BPCC (www.bpcc.org.pl) oraz BPCC (www.bpcc.org.pl) oraz BPCC (www.bpcc.org.pl) oraz BPCC (www.bpcc.org.pl) oraz 
 AHK Polska (www.ahk.pl). AHK Polska (www.ahk.pl). AHK Polska (www.ahk.pl). AHK Polska (www.ahk.pl). 
 i organizacji współpracujących i organizacji współpracujących i organizacji współpracujących i organizacji współpracujących 
 3. 3. 3. 3. 
 UMIESZCZENIE LOGO FUNDATORA UMIESZCZENIE LOGO FUNDATORA UMIESZCZENIE LOGO FUNDATORA UMIESZCZENIE LOGO FUNDATORA 
 na listach gości, dystrybuowanych na listach gości, dystrybuowanych na listach gości, dystrybuowanych na listach gości, dystrybuowanych 
 elektronicznie wśród uczestników elektronicznie wśród uczestników elektronicznie wśród uczestników elektronicznie wśród uczestników 
 spotkania. spotkania. spotkania. spotkania. 
 4. 4. 4. 4. 
 RELACJI Z WIECZORU na ww. stronach RELACJI Z WIECZORU na ww. stronach RELACJI Z WIECZORU na ww. stronach RELACJI Z WIECZORU na ww. stronach 
 internetowych. internetowych. internetowych. internetowych. 
 5. 5. 5. 5. 
 WYEKSPONOWANIE LOGO SPONSORA WYEKSPONOWANIE LOGO SPONSORA WYEKSPONOWANIE LOGO SPONSORA WYEKSPONOWANIE LOGO SPONSORA 
 na scenie głównej imprezy (logo na scenie głównej imprezy na scenie głównej imprezy (logo na scenie głównej imprezy (logo 
 zostanie uwzględnione w prezentacji (logo zostanie uwzględnione w zostanie uwzględnione w prezentacji zostanie uwzględnione w prezentacji 
 sponsorów bądź na banerze prezentacji sponsorów bądź na sponsorów bądź na banerze reklamo- sponsorów bądź na banerze rekla- 
 reklamowym imprezy w odpowiedniej banerze reklamowym imprezy w wym imprezy w odpowiedniej mowym imprezy w odpowiedniej 
 kategorii sponsorskiej). odpowiedniej kategorii sponsorskiej). kategorii sponsorskiej). kategorii sponsorskiej). 
 6. 6. 6. 6. 
 STRONIE International Oktoberfest STRONIE International Oktoberfest STRONIE International Oktoberfest STRONIE International Oktoberfest 
 www.io-wroclaw.com www.io-wroclaw.com www.io-wroclaw.com www.io-wroclaw.com 
 w sekcji Partnerzy/Sponsorzy w sekcji Partnerzy/Sponsorzy w sekcji Partnerzy/Sponsorzy w sekcji Partnerzy/Sponsorzy 
 7. 7. 7. 7. 
 AKTUALNOŚCIACH na www.io-

wroclaw.com zapowiadających udział 
Sponsora 

AKTUALNOŚCIACH na www.io-
wroclaw.com zapowiadających udział 
Sponsora 

AKTUALNOŚCIACH na www.io-
wroclaw.com zapowiadających udział 
Sponsora 

AKTUALNOŚCIACH na www.io-
wroclaw.com zapowiadających udział 
Sponsora 

http://www.bpcc.org.pl/
http://www.bpcc.org.pl/
http://www.bpcc.org.pl/
http://www.bpcc.org.pl/
http://www.ahk.pl/
http://www.ahk.pl/
http://www.ahk.pl/
http://www.ahk.pl/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/


 

 
 8. 8. 8. 8. 

   LISTACH GOŚCI dystrybuowanych 
wśród uczestników spotkania 
wraz z opisem jego działalności i 
oferowanych usług. Informacja 
(do 150 słów) zostanie opracowana 
przez sponsora i przesłana 
wraz z aktualnym logo firmy do 
organizatorów najpóźniej na 7 dni 

przed imprezą. ↓ 

LISTACH GOŚCI dystrybuowanych 
wśród uczestników spotkania 
wraz z opisem jego działalności i 
oferowanych usług. Informacja 
(do 150 słów) zostanie opracowana 
przez sponsora i przesłana 
wraz z aktualnym logo firmy do 
organizatorów najpóźniej na 7 dni 

przed imprezą. ↓ 

 9. 9. 9. 9. 

 

STRONIE International Oktoberfest 
www.io-wroclaw.com w sekcji 
Partnerzy/Sponsorzy 

STRONIE International Oktoberfest 
www.io-wroclaw.com w sekcji 
Partnerzy/Sponsorzy wraz z 
aktywnym linkiem do strony 
Sponsora 

STRONIE International Oktoberfest 
www.io-wroclaw.com w sekcji 
Partnerzy/Sponsorzy wraz z 
aktywnym linkiem do strony 
Sponsora 

STRONIE International Oktoberfest 
www.io-wroclaw.com w sekcji 
Partnerzy/Sponsorzy wraz  z 
aktywnym linkiem do strony 
Sponsora 

 10. 10 10. 10. 

  
FILMOWYM REPORTAŻU z edycji 2023. FILMOWYM REPORTAŻU z edycji 2023. FILMOWYM REPORTAŻU z edycji 2023. 

 11. 11. 11. 11. 

  
 FILMACH REKLAMOWYCH (ok 60-90 s, 

dostarczone przez Sponsora) na stronie 

www.io-wroclaw.com 

FILMACH REKLAMOWYCH (ok 60-90 s, 

dostarczone przez Sponsora) na stronie 

www.io-wroclaw.com 

 12. 12. 12. 12. 

  
 1 artykule sponsorowanym (do 2000 

znaków , dostarczonym przez 

Sponsora) na stronie www.io-

wroclaw.com oraz www.bpcc.org.pl  

2 artykułach sponsorowanym (do 2000 

znaków , dostarczonym przez 

Sponsora) na stronie www.io-

wroclaw.com oraz www.bpcc.org.pl 

 13. 13. 13. 13. 

  
  Specjalnym FILMIE POWITALNYM (ok 

60-90 s), dostarczonym przez Sponsora 

i zapowiadającym udział Sponsora w 

wydarzeniu na stronie www.io-

wroclaw.com 

http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.bpcc.org.pl/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.bpcc.org.pl/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/


 

 

WYEKSPONOWANIE 
MATERIAŁÓW 
REKLAMOWYCH 
PODCZAS SPOTKANIA 

1. STOJAK REKLAMOWY z materiałami. 1. STOJAK REKLAMOWY z materiałami. 

 

2. Jeden ROLL-UP 

1. STOJAK REKLAMOWY z materiałami. 

 

2. Dwa ROLL-UPY 
 

3. Udostępnienie STOISKA 
na potrzeby promocyjne. 
 

4. MOŻLIWOŚĆ WYŚWIETLENIA 
FILMU REKLAMOWEGO 
(dostarczonego przez Sponsora) 
na dużym ekranie na scenie 

(do 60 sekund) podczas imprezy 

 

1. STOJAK REKLAMOWY z materiałami. 

 

2. Dwa ROLL-UPY, ścianka, flagi 
 

3. Udostępnienie STOISKA 
na potrzeby promocyjne. 
 

4. MOŻLIWOŚĆ WYŚWIETLENIA 
FILMU REKLAMOWEGO 
(dostarczonego przez Sponsora) 
na dużym ekranie na scenie 

(do 90 sekund) podczas imprezy 

NAZWA LUB LOGO 
SPONSORA 

W FOTOREPORTAŻU 
ZE SPOTKANIA 

CONTACT (elektroniczny magazyn 
Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej). 

 

Strony: www.bpcc.org.pl; 
www.ahk.pl; www.io-wroclaw.com  

oraz organizacji współpracujących  

CONTACT (elektroniczny magazyn 
Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej). 

 

Strony: www.bpcc.org.pl; 
www.ahk.pl; www.io-wroclaw.com  

oraz organizacji współpracujących  

CONTACT (elektroniczny magazyn 
Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej). 

 

Strony: www.bpcc.org.pl; 
www.ahk.pl; www.io-wroclaw.com  

oraz organizacji współpracujących 

z aktywnym łączem do strony 
Sponsora 

CONTACT (elektroniczny magazyn 
Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej). 

 

Strony: www.bpcc.org.pl; 
www.ahk.pl; www.io-wroclaw.com  

oraz organizacji współpracujących 

z aktywnym łączem do strony 
Sponsora . 

ZDJĘCIA 

ZE SPOTKANIA 

 

Link do zdjęć lub nośnik danych 

 

Link do zdjęć lub nośnik danych 

 

Link do zdjęć lub nośnik danych 

 

Link do zdjęć lub nośnik danych 

ZAPROSZENIA 
(z uwzględnieniem 
pracowników firmy) 

 

5 ZAPROSZEŃ 

 

10 ZAPROSZEŃ 

 

20 ZAPROSZEŃ 

 

30 ZAPROSZEŃ 

http://www.bpcc.org.pl/
http://www.ahk.pl/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.bpcc.org.pl/
http://www.ahk.pl/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.bpcc.org.pl/
http://www.ahk.pl/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.bpcc.org.pl/
http://www.ahk.pl/
http://www.io-wroclaw.com/


 

 

BANER 
REKLAMOWY 
NA STRONIE 

ORGANIZATORÓW 

   
1. BANNER na podstronach portalu 
BPCC na okres 1 miesiąca 
(rozmiar 190px x 190px, 
format: .jpg, .png). 
 
2. BANNER na podstronach portalu 
AHK Polska na okres 1 miesiąca 
(rozmiar 190px x 190px, 

format .jpg, .png). 

WYŁĄCZNOŚĆ 
BRANŻOWA 

– – – BRAK SPONSORÓW konkurencyjnych 
danej branży 

ARTYKUŁ 
SPONSORSKI 

 
– 

 
– 

Możliwość publikacji 1 artykułu 

sponsorowanego (do 2000 znaków , 

dostarczonego przez Sponsora) na 

stronie www.io-wroclaw.com oraz 

www.bpcc.org.pl od momentu 

potwierdzenia udziału sponsorskiego do 

końca 2023 r. 

Możliwość publikacji 2 artykułów 

sponsorowanych (do 2000 znaków , 

dostarczonego przez Sponsora) na stronie 

www.io-wroclaw.com oraz 

www.bpcc.org.pl od momentu 

potwierdzenia udziału sponsorskiego do 

końca 2023 r. 

INNE 
    

 

* do kwot netto należy doliczyć 23% podatku VAT 

Warunki współpracy: Płatności dokonywane będą na podstawie faktur VAT wystawionych bezpośrednio przez organizatorów spotkania. 

 

http://www.io-wroclaw.com/
http://www.bpcc.org.pl/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.bpcc.org.pl/


 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DODATKOWA DLA FUNDATORÓW FANTÓW NA QUIZ 

Fundatorów nagród na loterię prosimy o dostarczenie 1-5 fantów  
(jeśli kwota 1 fantu przekracza 200 zł – patrz regulamin na WWW.IO-WROCLAW.COM)  w 
zamian za co oferujemy następujące świadczenia: 

 

WYEKSPONOWANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH FUNDATORA na stojaku reklamowym wszystkich fundatorów loterii; 

UMIESZCZENIE LOGO FUNDATORA na ulotkach reklamowych, dystrybuowanych elektronicznie wśród uczestników spotkania; 

WSPOMNIENIE NAZWY oraz DZIAŁALNOŚCI FUNDATORA przy prowadzeniu loterii ze sceny głównej spotkania; 

WYEKSPONOWANIE NAZWY I  OPISU DZIAŁALNOŚCI FUNDATORA na stronie IO2023 
(www.io-wroclaw.com ) w sekcji PARTNERZY 
 

WYEKSPONOWANIE NAZWY FUNDATORA w relacji z wieczoru na stronie internetowej 
BPCC (www.bpcc.org.pl), AHK Polska (www.ahk.pl) i IO2023 (www.io-wroclaw.com ) 

 

3 WEJŚCIÓWKI DO DYSPOZYCJI FUNDATORA  

 

 

BPCC 
Ilona Chodorowska 
Regional Director Western Poland 
Mobile: +48 668 820 206 

e-mail: ilona.chodorowska@bpcc.org.pl 

www.bpcc.org.pl 

AHK 

Beata Ausbiter-Żuk 

Mobile: +48 501 922-359 
e-mail: bausbiter@ahk.pl 

www.ahk.pl 

http://www.io-wroclaw.com/
http://www.io-wroclaw.com/
http://www.ahk.pl/
http://www.io-wroclaw.com/
mailto:ilona.chodorowska@bpcc.org.pl
http://www.bpcc.org.pl/
mailto:bausbiter@ahk.pl
http://www.ahk.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bpcc.org.pl 

www.ahk.pl 

www.io-wroclaw.com 

http://www.bpcc.org.pl/
http://www.ahk.pl/
http://www.io-wroclaw.com/

