Oferta współpracy kongresowej
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) przedstawia ofertę dotyczącą
możliwości współpracy, promocji produktów i usług dla oświaty podczas dorocznego, XV Kongresu
OSKKO, https://www.oskko.edu.pl/kongres/ , który odbędzie się w dniach 3/4-6.10.2021r. w
Zakopanem w Hotelu Mercure Kasprowy.

Charakter wydarzenia
Kongres adresowany jest do dyrektorów szkół, urzędników oświatowych i nauczycieli liderów.
Podczas ostatniej edycji w około 80 wykładach, dyskusjach udział wzięło ponad 1000 uczestników.
Zajęcia trwają w 7-8 równoległych salach wykładowych.
*Z racji panującej sytuacji organizatorzy będą zobowiązani do zbierania informacji o szczepieniach
zarówno uczestników jak i wykładowców oraz wystawców biorących udział w kongresie.

Partnerzy OSKKO
Oficjalnie współpracujemy, na podstawie umów i porozumień z: Uniwersytetem Jagiellońskim,
Instytutem Badań Edukacyjnych, Instytutem Medycyny Pracy, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz
wieloma innymi.
Każdego roku dziesiątki firm i organizacji pojawiają się na naszych wydarzeniach prezentując swoje
oferty środowisku oświatowemu i docierając do osób decydujących o wyposażaniu i modernizowaniu
placówek szkolnych i przedszkolnych.

Organizator
Kongres organizuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty - www.oskko.edu.pl –
organizacja
zrzeszająca
ok
6000
dyrektorów
i
urzędników
oświatowych.
Jest to największa w Polsce (i jedna z największych w Europie) organizacja kadry kierowniczej oświaty.

Zapraszamy do udziału
Zachęcamy do wsparcia materialnego, organizacyjnego i merytorycznego jednego z najważniejszych
wydarzeń oświatowych w Polsce, które organizujemy już piętnasty rok. Jesteśmy otwarci na Państwa
pomysły rozwoju kongresu. Na kolejnej stronie oferty przedstawimy opcje udziału.

Proponujemy trzy opcje udziału w Kongresie, wraz z możliwościami
Informacji o warunkach i kosztach poszczególnych opcji udzielamy indywidualnie.

jakie

dają.

I. WYSTAWCA:
•
•
•
•
•

Stoisko wystawiennicze w dn. 4-6.10.2021.
Logo firmy w materiałach konferencyjnych.
Logo i link na stronie Kongresu. Rollupy, banery, ścianki, standy mogą znajdować się
w obiekcie tylko przy stoisku Reklamodawcy.
Możliwość organizowania konkursów dla uczestników.
Insert materiałów reklamowych do pakietów startowych rozdawanych uczestnikom przy rejestracji.
(format materiałów do ustalenia indywidualnie)

II. PARTNER = opcja I + dodatkowo:
•
•
•
•
•
•

Status Partnera Wspierającego XV Kongresu Zarządzania Oświatą. Informacji tej można używać w
materiałach informacyjnych i Państwa ofertach.
Korzystniejsza lokalizacja (i/lub rozmiar) stoiska.
Możliwość włączenia się w tworzenie merytorycznej części kongresu (wykłady i warsztaty).
Logo Partnera ulokujemy wśród Partnerów Kongresu na stronie i w materiałach.
Banner/stand reklamowy może znajdować się w aulach Kongresu. (ustawiany przez organizatora
zgodnie z możliwościami przestrzennymi obiektu)
Logo Partnera znajdzie się na co najmniej 2 miesiące na stronie głównej OSKKO www.oskko.edu.pl

III. PARTNER GŁÓWNY = opcja II + dodatkowo:
•
•
•
•
•

Status Partnera Głównego XV Kongresu Zarządzania Oświatą. Informacji tej można używać w
materiałach informacyjnych i Państwa ofertach.
Preferencyjne ulokowanie i powierzchnia stoiska.
Logo Partnera ulokujemy wśród Partnerów Głównych Kongresu na stronie www
i na pierwszej stronie w materiałach.
Banner/stand reklamowy może znajdować się w aulach Kongresu w pierwszej kolejności wśród
partnerów.
Możliwość podejmowania dodatkowych inicjatyw po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

INNE WARUNKI:
Dodatkowym kosztem każdej z opcji będą koszty pobytu (noclegi i wyżywienie) przedstawicieli firm.

KONTAKT:
Współpraca, wystawcy: Piotr Pleśniar, tel. 508 377 510, piotr.plesniar@oskko.edu.pl
Biuro: biuro@oskko.edu.pl tel. 89 527 95 14
Szef kongresu, program: Marek Pleśniar, tel. 513 057 830, marek.plesniar@oskko.edu.pl

