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Hossa w świecie tłumaczeń



Kilka słów o Konferencji Tłumaczy 
i dlaczego warto zostać sponsorem

Konferencja tłumaczy to największa coroczna impreza polskiej 
branży tłumaczeniowej.
To niezależna konferencja, której celem jest integracja środowiska 
tłumaczy, biur tłumaczeń, firm związanych z tłumaczeniami, 
nabywców tłumaczeń, stowarzyszeń branżowych, specjalistów 
i pracowników naukowych.

Branża tłumaczeniowa nigdy w historii nie znaczyła tak wiele, jak 
teraz. Tłumaczenia zyskują coraz istotniejsze miejsce w świecie, 
coraz więcej firm traktuje jako biznesową oczywistość 
komunikowanie się wielu językach, a technologie tłumaczeniowe 
sięgają do najnowocześniejszych osiągnięć branży IT. Choć żadna 
branża nie jest wolna od problemów, to w świecie tłumaczeń 
(i lokalizacji) od wielu lat mamy do czynienia ze stałym wzrostem, 
aa niemal każdego roku pojawiają się nowe usługi, które sprawiają, 
że tłumaczenia nie są terminem z zamierzchłej przeszłości - są 
wyznacznikiem zbliżania do siebie ludzi z całego świata 
i prawdziwie globalnego rynku.

Zaprezentowanie się jako sponsor Konferencji Tłumaczy – 
największej imprezie branżowej w Polsce, to doskonały 
sposób na: 
- przedstawienie swojej firmy uczestnikom branży,
- promowanie wizerunku biura,
- możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych,
-- szansa na aktywne współtworzenie branży tłumaczeniowej 
w kraju,
- możliwość dotarcia do nabywców usług tłumaczeniowych.
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Pakiety sponsorskie KT2017

Przedstawiamy pakiety sponsorskie dostępne podczas Konferencji 
Tłumaczy 2017. Na kolejnej stronie znajdują się inne opcje 
promowania firmy.



Dodatkowe opcje reklamowe

Poza pakietami sponsorskimi dostępnymi na poprzedniej stronie, 
przedstawiamy indywidualne opcje promowowania firmy podczas 
Konferencji Tłumaczy 2017.

Własny artykuł 
na stronie KT 500 zł

Napisz krótki artykuł na istotny 
branżowy temat, a my opublikujemy 
go wraz z firmowym banerem, notką 
biograficzną i podpisem autora na 
stronie www konferencji oraz na 
naszym profilu Facebook.

1 350 zł
Własna 
prezentacja

Zaprezentuj swoją firmę, usługi lub 
produkty podczas 15-minutowego 
wystąpienia, które znajdzie się 
w programie imprezy. Uwaga, 
dostępne są tylko 3 sesje. 

1 200 zł
Stoisko
wystawiennicze

Opcja stoiska poza pakietem 
sponsorskim. Uwaga, nie zawiera 
wejściówki – należy zarejestrować 
się na stronie konferencji.

1 000 zł
Logotyp na
identyfikatorze

Możliwość umieszczenia logotypu 
firmy na identyfikatorach 
uczestników. Identyfikatory są 
obowiązkowe, więc logotyp będzie 
dobrze widoczny.
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Rollup
firmowy 500 zł / sala

150 zł / foyer

Promuj swoje biuro za pomocą 
rollupów. Rollup można rozstawić na 
foyer lub w sali prelekcyjnej. Ceny 
dotyczą 1 sztuki.



Dodatkowe opcje reklamowe - c.d.

Kontakt

Sponsor przerw
na kawę 2 000 zł 

Ogłoszenie sponsora na stronie 
www konferencji oraz profilu 
Facebook. Ustawienie 4 rollupów 
w przestrzeni na przerwy na kawę.  
Przerwa na kawę jest dostępna dla 
wszystkich. uczestników konferencji.

W przypadku zainteresowania pakietem sponsorskim prosimy 
o kontakt z Jackiem Mikrutem pod adresem email: 
jacekm@translation-conference.com lub telefonicznie pod 
numerem 91 884 65 04. 
Wszystkie podane ceny są wartościami neo. Do ostatecznej 
kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

5 000 zł
Sponsor
lunchu

Sponsor zostanie przedstawiony  
ww trakcie otwarcia konferencji oraz 
przed przerwą obiadową w każdej 
sali. Ogłoszenie na stronie www 
konferencji oraz profilu Facebook. 
Firmowy logotyp na zaproszeniach 
lunchowych. Potykacze w formacie 
A4 na stołach z logotypem sponsora 
ororaz dodatkowymi informacjami, 
ustalonymi z organizatorami.

5 000 zł
Sponsor 
networkingu

Sponsor zostanie przedstawiony  
ww trakcie otwarcia oraz zamknięcia 
konferencji. Ogłoszenie na stronie 
www konferencji oraz profilu 
Facebook. Logotyp na zaproszeniach 
networkingowych. Możliwość 
umieszczenia 4 rollupów na sali.
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