
OFERTA DLA PARTNERÓW

1-2 kwietnia 2020
GDYNIA



W 2020 roku mija trzydziestolecie trans-
formacji ustrojowej w Polsce. To 
moment, w którym można i należy obej-
rzeć się za siebie, by zobaczyć w jakim 
miejscu się znajdujemy i co trzeba uczy-
nić, aby dalej pójść do przodu. 

Forum Fracht jako miejsce spotkań 
najważniejszych „graczy” w transpo-
rcie intermodalnym to idealna platfor-
ma do debaty nad dokonaniami i zmia-
nami zachodzącymi w polskiej gospo-
darce morskiej z uwzględnieniem pol-
skich portów, także płaszczyzna do dys-
kusji nad wspólnym dziełem dalszego 
rozwoju. Uczestnicy konferencji będą 
mogli także naocznie przekonać się, 
jakie przeobrażenia stały się udziałem 
Morskiego Portu w Gdyni.

Rosnące od lat zainteresowanie Forum 
Fracht to efekt, oprócz starannie dobie-
ranej tematyki, obecności osób odpo-
wiedzialnych i zaangażowanych w wyty-
czanie strategicznych działań na rzecz 
rozwoju polskiej gospodarki, sukcesu 
w postaci wprowadzenia do prawodaw-
stwa przepisów ułatwiających działanie 
przedsiębiorców branży logistycznej 
postulowanych przez jej uczestników. 

Organizator tegorocznej edycji – Mię-
dzynarodowe Stowarzyszenie Euro-
pa-Północ-Wschód (ENEIA) we współ-
pracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospo-
darczą (PUIG) dąży do dalszego umię-
dzynarodowienia Forum, czego dowo-
dem jest rosnące zainteresowanie 
udziałem gości m.in. z Ukrainy, Ka-
zachstanu, Azerbejdżanu, Uzbekista-
nu, Białorusi, także krajów Dalekiego 
Wschodu.

W dniach 1 - 2 kwietnia 2020 
roku w Trójmieście odbędzie się 

VIII edycja Forum 
Transportu Intermodalnego 
-największe i najważniejsze 

wydarzenie branży TSL 
(Transport, Spedycja, Logistyka) 

w Polsce.



ZAGADNIENIA 
PROGRAMOWE

1-2 kwietnia 2020
GDYNIA

GOSPODARKA 
MORSKA I PORTY 
MORSKIE W 30-LECIE 
TRANSFORMACJI 
USTROJOWEJ W 
POLSCE

POLSKA - KRAJ 
TRANZYTOWY NA 
SZLAKU ŁĄCZĄCYM 
EUROPĘ ZACHODNIĄ 
Z AZJĄ, BARIERY I SZANSE 
WZROSTU WOLUMENU 
PRZEWOZÓW. 

KOLEJOWY JEDWABNY 
SZLAK - POTENCJAŁ 
POLSKICH CENTRÓW 
LOGISTYCZNYCH W 
OBSŁUDZE WYMIANY 
HANDLOWEJ CHINY-UE

GALA LIDERÓW 
TRANSPORTU 
INTERMODALNEGO

ZNACZENIE KORYTARZY 
TRANSPORTOWYCH 
PÓŁNOC-POŁUDNIE DLA 
WZROSTU GOSPODAR-
CZEGO I WSPÓŁPRACY 
KRAJÓW EUROPY ŚROD-
KOWO-WSCHODNIEJ

OCZEKIWANIA 
PRODUCENTÓW 
WOBEC 
ORGANIZATORÓW 
PRZEWOZÓW 
INTERMODALNYCH

ROZBUDOWA 
MIĘDZYNARODO-
WYCH SZLAKÓW 
KOMUNIKACYJ-
NYCH ŁĄCZĄCYCH 
EUROPĘ I AZJĘ miejsce spotkania 

najważniejszych podmiotów 
branży TSL

uhonorowanie 
Liderów



miejsce spotkania 
najważniejszych podmiotów branży 

TSL

doskonała okazja 
do nawiązywania 

relacji biznesowych

udział gości 
z dalekiego wschodu, 

przedstawicieli portów 
i przewoźników kolejowych 

eksperci branży, 
przedstawiciele Parlamentu, 

rządu i samorządu

miejsce spotkania 
najważniejszych podmiotów 

branży TSL



PARTNER 
ZŁOTY

PARTNER 
SREBRNY

PARTNER 
PLATYNOWY

partner generalny wydarzenia, 

udział 6 przedstawicieli 
partnera w Forum,

udział 2 przedstawicieli partnera w panelu dyskusyj-
nym, w tym 1 przedstawiciela w panelu otwierają-

cym konferencję

udział 6 przedstawicieli partnera w 
Gali Liderów Transportu Intermodalnego,

wystąpienie prezesa zarządu 
podczas oficjalnego otwarcia Forum, 

prezentacja firmy przed rozpoczęciem 
wybranego panelu dyskusyjnego (15 minut),

VIP room dla około 10 osób w pierwszym dniu 
Forum, 

logotyp partnera (powiększony o 60% 
w stosunku do pozostałych) na wszystkich 

materiałach drukowanych i nośnikach 
promujących wydarzenie,

logotyp partnera na identyfikatorach,
insert materiałów promocyjnych partnera 

do toreb konferencyjnych,

smycze partnera do identyfikatorów 
uczestników,

roll-up/ścianka promocyjny partnera 
przed wejściem oraz w sali konferencyjnej,

artykuł promocyjny w czasopismie 
„Kurier Kolejowy”  2 strony. 

informacja o partnerze w komunikatach prasowych 
przesyłanych do mediów lokalnych i branżowych,

partner wybranego panelu dyskusyjnego,

udział 2 przedstawicieli partnera w debatach,

udział 3 przedstawicieli partnera w Gali Liderów 
Transportu Intermodalnego,

prezentacja firmy przed rozpoczęciem wybranego 
panelu dyskusyjnego (15 minut),

udział 4 przedstawicieli partnera w Forum,

logotyp partnera (powiększony o 40% w stosunku do 
pozostałych) na wszystkich materiałach drukowanych 

i nośnikach promujących wydarzenie,

insert materiałów promocyjnych partnera 
do toreb konferencyjnych,

roll-up promocyjny partnera przed wejściem 
oraz w sali konferencyjnej,

reklama partnera w czasopismie 
Kurier Kolejowy 1 strona 

partner wybranego panelu dyskusyjnego,

udział 3 przedstawicieli partnera w Forum,

udział 2 przedstawicieli partnera w wybranych pane-
lach dyskusyjnych,

udział 2 przedstawicieli partnera w Gali Liderów 
Transportu Intermodalnego,

logotyp partnera (powiększony o 20%
 w stosunku do pozostałych) na wszystkich materia-
łach drukowanych  i nośnikach promujących wyda-

rzenie,

insert materiałów promocyjnych partnera do toreb 
konferencyjnych,

roll-up promocyjny partnera w sali konferencyjnej,

reklama partnera w Kurierze Kolejowym 
o objętości ½  strony,

OFERTA DLA PARTNERÓW

50 000 
pln ne�o

30 000 
pln ne�o

20 000 
pln ne�o



INSERT
MATERIAŁÓW 

PROMOCYJNCYCH 

PARTNER 
BRĄZOWY

udział 1 przedstawiciela 
partnera w Forum,

udział 1 przedstawiciela partnera 
w Gali Liderów 

Transportu Intermodalnego,

logotyp partnera 
na wszystkich materiałach 
drukowanych i nośnikach 
promujących wydarzenie,

roll-up promocyjny partnera 
w sali konferencyjnej,

reklama partnera 
w Kurierze Kolejowym 
o objętości ¼  strony  

1 500 
pln ne�o

25 000
pln ne�o

10 000
pln ne�o

PARTNER 
GALI TRANSPORTU
INTERMODALNEGO

udział 3 przedstawicieli partnera 
w Gali Liderów Transportu 
Intermodalnego i Forum,

wystąpienie prezesa zarządu 
podczas oficjalnego 

rozpoczęcia Gali Liderów 
Transportu Intermodalnego,

logotyp partnera 
na wszystkich 

materiałach drukowanych 
i nośnikach promujących Galę, 

Logo Partnera w reportażu 
z wydarzenia na łamach 

„Kuriera Kolejowego” i strony 
h�ps://kurier-kolejowy.pl/



SKONTAKTUJ SIĘ 
Z NAMI!

M
P+48 729 056 349

p.zbierzchowski@eneia.pl

Paweł Zbierzchowski

partner generalny wydarzenia, 

udział 6 przedstawicieli 
partnera w Forum,

udział 2 przedstawicieli partnera w panelu dyskusyj-
nym, w tym 1 przedstawiciela w panelu otwierają-

cym konferencję

udział 6 przedstawicieli partnera w 
Gali Liderów Transportu Intermodalnego,

wystąpienie prezesa zarządu 
podczas oficjalnego otwarcia Forum, 

prezentacja firmy przed rozpoczęciem 
wybranego panelu dyskusyjnego (15 minut),

VIP room dla około 10 osób w pierwszym dniu 
Forum, 

logotyp partnera (powiększony o 60% 
w stosunku do pozostałych) na wszystkich 

materiałach drukowanych i nośnikach 
promujących wydarzenie,

logotyp partnera na identyfikatorach,
insert materiałów promocyjnych partnera 

do toreb konferencyjnych,

smycze partnera do identyfikatorów 
uczestników,

roll-up/ścianka promocyjny partnera 
przed wejściem oraz w sali konferencyjnej,

artykuł promocyjny w czasopismie 
„Kurier Kolejowy”  2 strony. 

informacja o partnerze w komunikatach prasowych 
przesyłanych do mediów lokalnych i branżowych,

www.forum-fracht.pl www.eneia.pl

50 000 
pln ne�o


