
  

 

OFERTA DLA 
SPONSORÓW/PARTNERÓW 

 
 

Wszyscy Sponsorzy oraz Partnerzy wydarzenia otrzymają kartę 
upoważniającą do bezpłatnego lunchu. 

 

Sponsor Główny – zapraszamy do kontaktu z biurem RIPH w Częstochowie w 
celu ustalenia indywidualnych warunków umowy. 
 
 
Sponsor I – 5 000,00 zł 
 

 prezentacja/wystąpienie podczas gali II edycji konkursu Jurajskie Olimpy (5min.) 
 reklama w gazecie (pół strony) 
 reklama podczas Forum Prawno-Gospodarczego (2 dni) oraz podczas gali II edycji 

konkursu Jurajskie Olimpy - roll-up reklamowy 
 zamieszczenie reklamy otrzymanej od Sponsora na stronie internetowej RIPH w 

Częstochowie: www.riph.eu 
 zamieszczenie logo Sponsora w Newsletterze gospodarczym: www.riph.eu/Newsletter  

oraz na stronie internetowej RIPH w Częstochowie: www.riph.eu 
 
 
Sponsor II – 4 000,00 zł 
 

 reklama w gazecie (pół strony) 
 reklama podczas Forum Prawno-Gospodarczego (2 dni) oraz podczas gali II edycji 

konkursu Jurajskie Olimpy - roll-up reklamowy 
 zamieszczenie reklamy otrzymanej od Sponsora na stronie internetowej RIPH w 

Częstochowie: www.riph.eu 
 zamieszczenie logo Sponsora w Newsletterze gospodarczym: www.riph.eu/Newsletter  

oraz na stronie internetowej RIPH w Częstochowie: www.riph.eu 
 
 
Sponsor III – 3 000,00 zł 
 

 reklama podczas Forum Prawno-Gospodarczego (2 dni) oraz podczas gali II edycji 
konkursu Jurajskie Olimpy - roll-up reklamowy 

 zamieszczenie reklamy otrzymanej od Sponsora na stronie internetowej RIPH w 
Częstochowie: www.riph.eu 

 zamieszczenie logo Sponsora w Newsletterze gospodarczym: www.riph.eu/Newsletter  
oraz na stronie internetowej RIPH w Częstochowie: www.riph.eu 
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Partner I – 2 000,00 zł 
 

 reklama podczas Forum Prawno-Gospodarczego (2 dni) oraz podczas gali II edycji 
konkursu Jurajskie Olimpy - roll-up reklamowy 

 zamieszczenie logo partnera w Newsletterze gospodarczym: www.riph.eu/Newsletter  
oraz na stronie internetowej RIPH w Częstochowie: www.riph.eu 

 
Partner II – 1 000,00 zł 

 
 reklama podczas gali II edycji konkursu Jurajskie Olimpy –  roll-up reklamowy 
 zamieszczenie logo Partnera w Newsletterze gospodarczym: www.riph.eu/Newsletter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na wszystkie formy reklamy wystawiamy faktury VAT. 
 
 

Zapraszamy do kontaktu: 
 

Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie 
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 5 

42-202 Częstochowa 
tel. 34 344 82 58 

e-mail: izba@riph.eu  
www.riph.eu   
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