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Pakiety dla Przyjaciół Forum Polskich Szkół w Holandii (FPSN)  
           
  
 
Pakiet Diamentowy od 750 euro 

 Firma otrzyma Certyfikat Diamentowy Sponsor FPSN  

 Logo firmy zostanie zamieszczone na stronie FPSN i Wierszowiska na okres 1 roku z linkiem do 

strony firmy  

 Firma otrzyma zaproszenie na Wierszowisko dla dwóch przedstawicieli firmy 

 Logo firmy zostanie umieszczone w programie Wierszowiska  

 Logo firmy zostanie umieszczone w programie innych wydarzeń organizowanych przez FPSN  

 Logo firmy zostanie zaprezentowane w prezentacji podczas Wierszowiska (na 1 stronie wszyscy 

Przyjaciele Forum Polskich Szkół w Holandii, prezentacja Diamentowych dodatkowo na osobnej 

stronie oraz każdego z osobna na osobnej stronie 2x)  

 Firma otrzyma miejsce na własne stoisko i prezentację materiałów promocyjnych podczas 

Wierszowiska  

 Informacja na początku i końcu imprezy o przyjacielu Forum 

 Baner sponsora lub rollup zostanie umieszczony w widocznym miejscu w sali podczas Wierszowiska  

 Dodatkowa działalność/reklama na rzecz firmy (np dodatkowa nagroda przyznana przez sponsora) 

w zależności od wysokości sponsoringu i w porozumieniu z organizatorami 

 

Pakiet Platynowy od 500 euro 

 Firma otrzyma Certyfikat Platynowy Sponsor FPSN  

 Logo firmy zostanie zamieszczone na stronie FPSN i Wierszowiska na okres 1 roku z linkiem do 

strony firmy  

 Firma otrzyma zaproszenie na Wierszowisko dla dwóch przedstawicieli firmy 

 Logo firmy zostanie umieszczone w programie Wierszowiska  

 Logo firmy zostanie umieszczone w programie innych wydarzeń organizowanych przez FPSN  

 Logo firmy zostanie zaprezentowane w prezentacji podczas Wierszowiska (na 1 stronie wszyscy 

Przyjaciele Forum Polskich Szkół w Holandii, prezentacja Platynowych dodatkowo na osobnej 

stronie oraz każdego z osobna na osobnej stronie)  

 Firma otrzyma miejsce na własne stoisko i prezentację materiałów promocyjnych podczas 

Wierszowiska  

 Dodatkowa reklama firmy w porozumieniu z organizatorami 

 Baner sponsora lub rollup przed wejściem do sali podczas Wierszowiska 

Pakiet Złoty od 350 euro 

 Firma otrzyma Certyfikat Złoty Sponsor FPSN  

 Logo firmy zostanie zamieszczone na stronie FPSN i Wierszowiska na okres 1 roku z linkiem do 

strony firmy  
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 Firma otrzyma zaproszenie na Wierszowisko dla dwóch przedstawicieli firmy 

 Logo firmy zostanie umieszczone w programie Wierszowiska  

 Logo firmy zostanie umieszczone w programie innych wydarzeń organizowanych przez FPSN  

 Logo firmy zostanie zaprezentowane w  prezentacji podczas Wierszowiska (na 1 stronie wszyscy 

Przyjaciele Forum Polskich Szkół w Holandii oraz prezentacja Złotych dodatkowo na osobnej 

stronie) 

 Firma otrzyma miejsce na własne stoisko i prezentację materiałów promocyjnych podczas 

Wierszowiska  

 Firma otrzyma miejsce na prezentację materiałów promocyjnych podczas Wierszowiska  

 

Pakiet Srebrny od 250 euro 

 Firma otrzyma Certyfikat Srebrny Sponsor FPSN  

 Logo firmy zostanie zamieszczone na stronie FPSN i Wierszowiska na okres  1 roku z linkiem do 

strony firmy  

 Firma otrzyma zaproszenie na Wierszowisko dla dwóch przedstawicieli firmy 

 Logo firmy zostanie umieszczone w programie Wierszowiska  

 Logo firmy zostanie umieszczone w programie innych wydarzeń organizowanych przez FPSN  

 Logo firmy zostanie zaprezentowane w prezentacji podczas Wierszowiska (na 1 stronie wszyscy 

Przyjaciele Forum Polskich Szkół w Holandii oraz prezentacja Srebrnych dodatkowo na osobnej 

stronie) 

 Firma otrzyma miejsce na prezentację materiałów promocyjnych podczas Wierszowiska  

 

Pakiet Brązowy od 150 euro 

 Firma otrzyma Certyfikat Brązowy Sponsor FPSN  

 Logo firmy zostanie zamieszczone na stronie FPSN i Wierszowiska na okres 1 roku z linkiem do 

strony firmy  

 Firma otrzyma zaproszenie na Wierszowisko dla dwóch przedstawicieli firmy 

 Logo firmy zostanie umieszczone w programie Wierszowiska  

 Logo firmy zostanie zaprezentowane w  prezentacji podczas Wierszowiska (na 1 stronie wszyscy 

Przyjaciele Forum Polskich Szkół w Holandii)  

 Firma otrzyma miejsce na prezentację materiałów promocyjnych podczas Wierszowiska 

 
Pakiet Zielony od 75 euro 

 Firma otrzyma Certyfikat Zielony Sponsor FPSN 

 Logo firmy zostanie zamieszczone na stronie FPSN i Wierszowiska na okres 1 roku  

 Firma otrzyma zaproszenie na Wierszowisko dla  dwóch przedstawicieli  

 Logo firmy zostanie umieszczone w programie Wierszowiska  

 Logo firmy zostanie zaprezentowane w  prezentacji podczas Wierszowiska (na 1 stronie wszyscy 

Przyjaciele Forum Polskich Szkół w Holandii) 
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Zajrzyj na nasze strony internetowe  www.fpsn.nl  oraz www.wierszowisko.com po więcej informacji. Na nasz Facebook, Twitter i 

Instagram. Chciałbyś nas wesprzeć w  inny sposób? Masz pomysł na współpracę? Skontaktuj się z nami info@fpsn.nl    

 

www.fpsn.nl%20
www.wierszowisko.com%20
https://www.facebook.com/Forum-Polskich-Szk%C3%B3%C5%82-w-Holandii-FPSN-136862899748957/?ref=hl
https://twitter.com/forumfpsn
https://www.instagram.com/fpsn.nl/
mailto:info@fpsn.nl

