oferta dla wystawców

10 edycja Konferencji Baltictech
Pierwsze edycje Konferencji Baltictech miała miejsce w Jastrzębiej Górze w 2007 r., od 2010 r. cyklicznie
konferencja odbywa się w Gdyni.
Nasza konferencja to jedno z trzech największych spotkań nurków technicznych na świecie. Z roku na rok
cieszy się coraz większym zainteresowaniem społeczności nurkowej. Dotychczas gościliśmy 130 prelegentów z
całego świata, w 2019r. przybyli do nas prelegenci z 14 krajów. Podczas ostatniej edycji konferencji odwiedzili
nas nurkowie z całej Polski a także nurkowie z zagranicy, łącznie przyjęliśmy nurków z 17 krajów.

10 edycja Konferencji Baltictech

W tym roku zapraszamy wszystkich Wystawców do udziału w jubileuszowej 10. edycji! Jest to doskonała
okazja, by przedstawić nowości w branży nurkowej, zaprezentować swoje produkty, usługi, technologie oraz
spotkać się z odbiorcami. Zachęcamy do udziału producentów sprzętu nurkowego, dystrybutorów ,
reprezentantów federacji nurkowych, biur podróży i centrum nurkowych. Nie przegap tej okazji.
Konferencja i targi odbędą się w nowej lokalizacji w budynku Biblioteki Głównej Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni (Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia).
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Przed nami 2 dni nurkowego święta. W planach sporo atrakcji, przede wszystkim tradycyjnie świetni
prelegenci, którzy przyciągną tłumy słuchaczy i potencjalnych klientów.
W tym roku szykujemy dla was możliwość pokazania i testowania waszego sprzętu na basenie.
Do dyspozycji wystawców przekazujemy 32 stoiska.
Nie zwlekaj, o pierwszeństwie wyboru decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoś się poprzez formularz.

dostępne stoiska
typ
standard
standard +
premium

rozmiar : m2 cena : zł*
5.25 - 6
6.75 - 11
18 - 20

2500
4000
8500

Potwierdzeniem rezerwacji danego stoiska jest wpłata
zadatku w wysokości 1000 zł brutto na konto Baltictech
w ciągu 7 dni od potwierdzenia miejsca przez
Organizatora. Pozostała kwota do zapłaty najpóźniej do
dnia 01.10.2022
*podane kwoty są cenami brutto

co otrzymasz w cenie?

- miejsce wystawiennicze
- reklama na stronie internetowej www.baltictech.com, na podstronie Wystawcy - logo firmy wraz opisem**
- dwie bezpłatne wejściówki na konferencję Baltictech 2022 dla personelu Wystawcy
- post promujący Wystawcę na portalach Baltictech w social media: facebook i instagram**
- możliwość dodanie materiałów informacyjnych w postaci ulotek papierowych lub drobnych materiałów
promocyjnych do pakietów uczestników konferencji**

**niezbędne do reklamy materiały: logo, opis firmy oraz materiały informacyjne do pakietów należy dostarczyć najpóźniej do 1.10.2022

oferta dodatkowa
Podczas tegorocznej 10. Konferencji Baltictech kolejną nowością jest udostępnienie dla wystawców basenu.
Skorzystaj z tej okazji, zapewnij możliwość testowania twojego sprzętu w wodzie lub przeprowadź warsztaty w
trakcie trwania konferencji.
Nie zwlekaj wypełnij formularz już dzisiaj - liczba miejsc jest ograniczona.
gdzie
Na terenie obiektu:
Basen Główny Akademii Marynarki Wojennej
ul. Grudzińskiego 1
Gdynia, 81-103
kiedy
sobota 26.11.2022
w godzinach 11:00-17:00*
opłaty
godzina: 500zł**
cały dzień: 2000zł**

*testowanie/warsztaty możliwe do godz. 16:00; opuszczenie obiektu do godz. 17:00
**obiekt nie będzie udostępniony Wystawcy na wyłączność. Możliwość wynajęcia na godzinę lub dłużej.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt i bezpieczeństwo osób biorących udział w testach i warsztatach.
Wystawca jest zobowiązany zapewnić swój Personel do testów i warsztatów.

