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W TYM ROKU 10-TA JUBILEUSZOWA EDYCJA!
Konferencja Fresh Market przyciągająca corocz-
nie ponad 330 przedstawicieli firm. Obecni będą 
gracze rynkowi z różnych krajów od producen-
tów i importerów po dystrybutorów świeżych 
owoców, warzyw i kwiatów. Wydarzenie roz-
poczyna uroczyste powitanie z prezentacją 
sponsorów. Spotkania biznesowe z kupcami 
sieci handlowych trwają cały dzień. Panele 

Sieci handlowe

Importerzy

Dystrybutorzy / Hurtownicy

Producenci

Dostawcy usług 

Organizacje / Stowarzyszenia

Agencje reklamowe

Media / Prasa

330+ 
UCZESTNIKÓW

220+ 
FIRM

11+ 
KRAJÓW
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dyskusyjne to praktyczna wiedza w pigułce, 
poruszone zostaną najbardziej aktualne zagad-
nienia. Podczas konferencji oferujemy przerwy 
kawowe i lunch. Wieczorny bankiet z atrakcja-
mi godnymi 10-tej Edycji ugruntuje nowo na-
wiązane kontakty biznesowe.
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FRESH MARKET

to największe wydarzenie w branży świeżych owców i warzyw, 
a od tego roku również kwiatów w Europie centralnej i wschod-
niej. Konferencja dostarcza aktualnych informacji z pierwszej 
ręki dzięki udziałowi w Panelach Dyskusyjnych branżowych  
Autorytetów i Ekspertów, po to aby ułatwić osiągnięcie  
sukcesu w szybko zmieniającej się branży świeżych  
owoców, warzyw i kwiatów.

Konferencja Fresh Market stwarza personalne 
i biznesowe szanse wysokiej jakości kontaktów 
oraz zapewnia profesjonalizm 
prezentowanych treści. 
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SIECI HANDLOWE NA FRESH MARKET 2017*

* udział potwierdzony na 12/06/2017
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POKAŻ SWOJĄ MARKĘ

Upewnij się, że Twoja Firma wyróżnia się spośród konkurencji dzięki sponsorowaniu 
Konferencji Fresh Market.

Zaprezentuj swoją firmę podczas Fresh Market aby zapoznać z Twoją ofertą ponad 330 biznesowych 
profesjonalistów – najbardziej prężne przedsiębiorstwa przedstawicieli branży owocowo-warzywnej  
i kwiatowej.

Wsparcie sponsorskie wydarzenia Fresh Market pozwoli Ci ugruntować wizerunek firmy, zwiększyć 
postrzegalność marki, wywołać popyt na własne produkty, zaprezentować unikalne cechy oferty aby  
rozwinąć Twoją firmę. 
 
Dostępne są różne formy sponsorowania - wybierz najkorzystniejszą dla Twojej firmy.

ZNAJDŹ NAJLEPSZY PAKIET  
SPONSORSKI DLA SIEBIE

Napisz e-mail urszula.salajczyk@kjow.pl, aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości dopasowania 
pakietu do celów Twojej firmy. Pomożemy znaleźć rozwiązanie sponsoringowe najlepsze dla Ciebie podczas  
Fresh Market 2017.
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PAKIETY SPONSORSKIE

SPONSOR 
GENERALNY

SPONSOR 
SPOKTAŃ 

HANDLOWYCH
SPONSOR 

KONFERENCJI
STOISKO 

ZABUDOWANE

25 000 PLN 17 000 PLN 15 000 PLN 4960 PLN

Powierzchnia wystawiennicza zabudowana 6 m2

Logo i link do strony Sponsora na stronie wydarzenia  
www.freshmarket.com.pl

Kolportaż materiałów promocyjnych w teczkach Uczestników

Udział w spotkaniach z kupcami sieciami handlowymi  
i wieczornym bankiecie (ilość uczestników)

3 2 2 2*

Reklama w folderze konferencji FRESH MARKET 2017 cała strona 1/2 strony 1/2 strony

Logo Sponsora na wszystkich drukowanych materiałach 
promocyjnych (ulotki, foldery, notesy, banery)

Baner na portalu fresh-market.pl w formacie 200x60 na 1 rok

Roll-up sponsora w Sali Spotkań 2 1 1

Spotkania z kupcami poza kolejnością

Logo Sponsora na miejscu honorowym w strefie spotkań  
z sieciami handlowymi

Logo Sponsora na stoiskach sieci handlowych

15 min. prezentacja Firmy Sponsora

Logo na identyfikatorach 

*bez udziału w bankiecie
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KONTAKT

Urszula Sałajczyk 
Project Manager

   tel.: +48 22 721 60 62 
kom.: +48 603 811 818

e-mail: urszula.salajczyk@kjow.pl


