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Pakiet Diamentowy od 750 euro  

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

strony firmy   

  Logo firmy zostanie zamieszczone z podziękowaniem na stronie Facebook FPSN i Wierszowiska 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 widocznym miejscu w czasie Wierszowiska  

  Logo firmy zostanie zaprezentowane 3 razy w prezentacji multimedialnej podczas Wierszowiska   

  Firma otrzyma miejsce na prezentację materiałów promocyjnych podczas Wierszowiska (*)  

  Firma otrzyma miejsce na własne stoisko na prezentację materiałów promocyjnych podczas 

Wierszowiska (**)   

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

(***)  

  Informacja o przyjacielu Forum na początku i końcu imprezy (****)  

  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  

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

strony firmy   

  Logo firmy zostanie zamieszczone z podziękowaniem na stronie Facebook FPSN i Wierszowiska 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 widocznym miejscu w czasie Wierszowiska  

  Logo firmy zostanie zaprezentowane 3 razy w prezentacji multimedialnej podczas Wierszowiska   

  Firma otrzyma miejsce na prezentację materiałów promocyjnych podczas Wierszowiska (*)  

Firma otrzyma miejsce na własne stoisko i prezentację materiałów promocyjnych podczas 

Wierszowiska (**)  

  Baner sponsora lub rollup przed wejściem do sali podczas Wierszowiska (***)  

Dodatkowa reklama firmy w porozumieniu z organizatorami  

    
Klik hier voor   de   Nederlandse versi e   
  

Pakiety dla  Przyjaciół   Forum   Polskich Szkół w Holandii   ( FPSN )     
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Pakiet Złoty od 350 euro  

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

strony firmy   

  Logo firmy zostanie zamieszczone z podziękowaniem na stronie Facebook FPSN i Wierszowiska 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 widocznym miejscu w czasie Wierszowiska  

  Logo firmy zostanie zaprezentowane 2 razy w prezentacji podczas Wierszowiska   

  Firma otrzyma miejsce na prezentację materiałów promocyjnych podczas Wierszowiska (*)  

Firma otrzyma miejsce na własne stoisko i prezentację materiałów promocyjnych podczas 

Wierszowiska (**)  

  Baner sponsora lub rollup we foyer teatru w czasie wydarzenia (***)  

  

Pakiet Srebrny od 250 euro  

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

firmy   

  Logo firmy zostanie zamieszczone z podziękowaniem na stronie Facebook FPSN i Wierszowiska 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 widocznym miejscu w czasie 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 (*)  

   Firma otrzyma miejsce na własne stoisko i prezentację materiałów promocyjnych podczas 

Wierszowiska (**)  

  

  

Pakiet Brązowy od 150 euro  

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

strony firmy   

  Logo firmy zostanie zamieszczone z podziękowaniem na stronie Facebook FPSN i Wierszowiska z 

linkiem do strony firmy   

  Firma otrzyma zaproszenie na Wierszowisko dla dwóch przedstawicieli firmy  
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  Logo firmy zostanie umieszczone w programie Wierszowiska   

  Logo firmy zostanie umieszczone w widocznym miejscu w czasie 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  

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

  Logo firmy zostanie zamieszczone z podziękowaniem na stronie Facebook FPSN i Wierszowiska   

  Logo firmy zostanie umieszczone w programie Wierszowiska   

  Logo firmy zostanie umieszczone w widocznym miejscu w czasie Wierszowiska  

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

Przyjaciele Forum Polskich Szkół w Holandii)  

  

  

(*) prosimy o wcześniejsze dostarczenie materiałów organizatorom  

(**) prosimy o powiadomienie organizatorów czy firma skorzysta ze stoiska w czasie wydarzenia.  

Zgłoszenia do 1 marca 2018 na info@fpsn.nl  

(***) prosimy o dostarczenie banera lub rollup sponsora w dniu wydarzenia do godz. 11.00  

(****) prosimy o dostarczenie organizatorom informacji o firmie  

  

Zachęcamy do odwiedzenia naszych stron internetowych  www.fpsn.nl  oraz 

www.wierszowisko.com po więcej informacji.   

Zachęcamy również do polubienia i śledzenia naszych stron Facebook, Twitter i Instagram.   

  

Masz pomysł na współpracę? Skontaktuj się z nami info@fpsn.nl     

  

Za każde wsparcie z góry pięknie dziękujemy! 

  
Uwaga:  

Logo firmy znajdzie się na plakacie, jeśli firma zadeklaruje chęć wsparcia oraz przeleje zadeklarowaną kwotę 

na konto Forum FPSN NL16INGB0007611613 najpóźniej do 1 marca 2018 r.   

  

  

Umowa pod spodem  

  

  

https://www.facebook.com/Forum-Polskich-Szk%C3%B3%C5%82-w-Holandii-FPSN-136862899748957/?ref=hl
https://www.facebook.com/Forum-Polskich-Szk%C3%B3%C5%82-w-Holandii-FPSN-136862899748957/?ref=hl
https://www.facebook.com/Forum-Polskich-Szk%C3%B3%C5%82-w-Holandii-FPSN-136862899748957/?ref=hl
https://twitter.com/forumfpsn
https://twitter.com/forumfpsn
https://twitter.com/forumfpsn
https://www.instagram.com/fpsn.nl/
https://www.instagram.com/fpsn.nl/
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Prosimy o wydrukowanie poniższej umowy. Wypełnienie, podpisanie i zachowanie 

oryginału dla własnej administracji oraz wysłanie skanu/kopii umowy na info@fpsn.nl.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Umowa nr 2018-   :  

Wybrany kolor pakietu.....................................  Firma zobowiązuje się wpłacić ..................... euro w ciągu 7 dni na 

konto FPSN NL16INGB0007611613 z podaniem numeru umowy.  

Umowa została zawarta pomiędzy firmą .......................................................................................................................    
a FPSN w dniu ........................... na okres roku czasu z możliwością przedłużenia.  

  

                Katarzyna Kiszkiel - skarbnik    

Podpis przedstawiciela firmy          Podpis przedstawiciela FPSN  

             

 


