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Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do współpracy przy Forum Działów Zakupów, które 

odbędzie się w formule online, 30 maja 2023 r.  

Będzie to wyjątkowe spotkanie praktyków zakupowych, chcących 

poszerzyć swoją wiedzę o doświadczenia ekspertów, nawiązać nowe 

relacje zawodowe oraz poznać najnowsze i praktyczne rozwiązania 

wspomagające pracę działów zakupów. 

Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie 

www.procurementconference.eu 

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI 

 

To wydarzenie nie byłoby możliwe bez Partnerów Forum.  

Zapraszamy do tego grona instytucje i firmy związane ze światem 

zakupów oraz technologii wspierających sprawne i nowoczesne 

funkcjonowanie działów zakupów, a także media zajmujące się tymi 

zagadnieniami. 

Proponujemy Państwu współpracę jako: 

• Partner główny   

• Partner wspierający 

 

Jesteśmy także otwarci na rozmowę na temat innych form współpracy, 

jeżeli żadna z zaproponowanych przez nas nie wyczerpuje Państwa wizji 

obecności podczas naszego wydarzenia. 

Mamy nadzieję, że nasza propozycja jest dla Państwa interesująca 

i będziemy mieli okazję o niej porozmawiać. Zachęcamy do kontaktu!  

Agnieszka Tworzyńska 

Project Manager 

Tel. 600 451 421 

a.tworzynska@langas.pl 
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Partner główny wydarzenia może być tylko jeden.  

Powinna to być wyjątkowa instytucja lub firma, ściśle związana z 

tematyką Forum i gotowa, także merytorycznie, zaangażować się w jej 

przygotowanie. 

 

Partnerowi głównemu proponujemy następujące formy zaangażowania: 

✓ prezentacja merytoryczna podczas Forum (do 30 minut) w 

uzgodnionym punkcie agendy 

✓ prezentowanie loga Partnera na materiałach marketingowych Forum 

jako Partnera głównego Forum oraz przy tekstach podsumowujących 

konferencję przez rok po jej zakończeniu na stronie 

www.procurementconference.eu 

✓ prezentowanie loga Partnera na ekranie podczas przerw w Forum 

✓ możliwość 2 emisji materiałów marketingowych dostarczonych przez 

Partnera (do 120 sek.) podczas przerw w Forum  

✓ prezentowanie informacji o udziale Partnera w social mediach Forum 

(linkedin oraz facebook) w uzgodnionym formacie – od informacji z 

logotypem po wywiady z przedstawicielami Partnera 

✓ zapewnienie możliwości uczestnictwa w Forum dla 2 osób  

 

 

Wartość pakietu 9 000 zł netto 
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Partner wspierający to instytucja lub firma, której działalność 

skierowana jest do uczestników Forum oraz chętna aktywnie wesprzeć 

jej przygotowanie. 

 

Partnerowi wspierającemu proponujemy następujące formy zaangażowania: 

✓ prezentowanie loga Partnera na materiałach marketingowych Forum 

oraz przy tekstach podsumowujących konferencję przez miesiąc po jej 

zakończeniu 

✓ prezentowanie loga Partnera na ekranie podczas przerw w Forum 

✓ możliwość 2 emisji materiałów marketingowych dostarczonych przez 

Partnera (do 120 sek.) podczas przerw w Forum (online oraz na ekranie 

głównym Forum) 

✓ prezentowanie informacji o udziale Partnera w social mediach Forum 

(linkedin oraz facebook)  

✓ zapewnienie możliwości uczestnictwa w Forum dla 2 osób  

 

 

Wartość pakietu 6 000 zł netto 
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PARTNER 

WSPIERAJĄCY  



 

W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z koordynatorką 

konferencji: 

 

Agnieszka Tworzyńska 

Project Manager 

a.tworzynska@langas.pl 

tel. +48 600 451 421 

mailto:a.tworzynska@langas.pl

