
Dołącz
do liderów branży!

Ekotech w 2021 będzie niezwykły! 
Wychodząc naprzeciw potrzebom branży zaprasza-
my do udziału w wirtualnej odsłonie naszych targów: 
EKOTECH on-line. Mamy nadzieję, że wydarzenie  
w minimalnym stopniu zastąpi Państwu naszą wysta-
wę, choć wiemy, że nic nie zastąpi bezpośredniej roz-
mowy zakończonej uściskiem dłoni. Dołącz do Nas.

# Zbuduj Przyszłość

# Zdobądź Zaufanie 

# Zwiększ Zasięg

Wypromuj   swoje nowości,

zyskaj inspiracje

Zyskaj  nowych klientów, 

stwórz nowe relacje biznesowe

Skorzystaj   ze skutecznych 

działań promocyjnych przed, 

w trakcie i po wydarzeniu

EKOTECH
on-line

29.04.2021

ekotech.targikielce.pl



EKOTECH
on-line

29.04.2021

Prezentacja produktów, 
interesujące spotkania,  branżowe nagrody

Weź udział w konkursie Eko-Nowator

29 kwietnia - godzina 10.00-11.00

Konferencja: Altany Odpadowe
Temat: Norma dla altan odpadowych - zróbmy  
w końcu porządek! Pierwsza w kraju regulacja 
wspierająca budowę eko-altan. Do udziału zachę-
camy przedstawicieli samorządów, sektora komu-
nalnego, zarządzających nieruchomościami, branżę 
budowlaną, developerów.

Konferencja: Zamykamy obiegi surowców – energia z odpadów!

Konferencja, odbywająca się w ramach cyklu trzech webinariów, pod wspólnym tytułem: „Zrównoważona 
gospodarka: zamykamy obiegi surowców”, kierowana jest do przedstawicieli zakładów przetwarzania 
odpadów komunalnych, sektora spożywczego, producentów paliw alternatywnych, ciepłownictwa, ce-
mentowni i nauki.

29 kwietnia - godzina 12.00-13.30

• promocję w trakcie wręczenia nagród w formie on-line (emisja filmu)

• promocję filmu w portalu wystawcy

• wzmiankę o firmie w materiałach prasowych wysyłanych  

do mediów branżowych

• informację na stronie ekotech.targikielce.pl w aktualnościach

• udział w internetowej odsłonie targów Ekotech w czasach, kiedy  

w Polsce i na świecie nie odbywają się żadne targi i wystawy

Biorąc udział w konkursie zyskujesz

• promocję produktu i firmy: na profilu Facebook targów EKOTECH

• informację na LinkedIN, Twitter, w aktualnościach Targów Kielce, w newsletterze 

wyślij
zgłoszenie

zgłoś 
udział

zgłoś 
udział

ekotech.targikielce.pl

https://www.targikielce.pl/storage/file/core_files/2021/3/9/34564bfda085f43a93f391c476b24737/ekotech-2021-nagroda-ekonowator.pdf
https://www.targikielce.pl/storage/file/core_files/2021/3/9/34564bfda085f43a93f391c476b24737/ekotech-2021-nagroda-ekonowator.pdf
https://www.targikielce.pl/ekotech/wydarzenia-towarzyszace/konferencja-altany-odpadowe
https://www.targikielce.pl/ekotech/wydarzenia-towarzyszace/konferencja-altany-odpadowe
https://www.targikielce.pl/ekotech/wydarzenia-towarzyszace/konferencja-energia-z-odpadow
https://www.targikielce.pl/ekotech/wydarzenia-towarzyszace/konferencja-energia-z-odpadow
https://www.targikielce.pl/ekotech/wydarzenia-towarzyszace/konferencja-energia-z-odpadow


Usługi dodatkowe:

EKOTECH
on-line

29.04.2021

indywidualna
wycena

Nagranie i montaż 
filmu

promocyjnego
(30 s - 3 min)

350 zł

Zamieszczenie 
krótkiej prezentacji 
firmy w mailingu

350 zł

Zamieszczenie 
banera w mailingu 

dedykowanym  
dla targów 
EKOTECH

450 zł

 Profil wystawcy 
zawierajacy dane 

adresowe, kontakt, 
opis i zdjęcia  

3 produktów/usług 
na stronie targów 

EKOTECH

Zamieszczenie
banera na stronie 

ekotech.targikielce.pl

450 zł

Weź udział w wydarzeniu
– w pakiecie otrzymujesz:

Cena pakietu:

1000 zł

• Profil wystawcy zawierający: dane adresowe, kontakt, prezentacja firmy, 

opis i zdjęcia 3 produktów/usług na stronie targów EKOTECH

• Logo na stronie ekotech.targikielce.pl w sekcji „Na targi zapraszają”

• Logo wyświetlane podczas wydarzenia EKOTECH on-line

• Gwarancja ceny na wynajęcie powierzchni na EKOTECH 2022

• Informacja w social mediach targów EKOTECH

• Informacja w aktualnościach na stronie ekotech.targikielce.pl

• Udział w konkursie „EKOnowator” (+ dodatkowa promocja w social mediach  

targów EKOTECH oraz na ekotech.targikielce.pl)

• Udostępnienie materiału filmowego po wydarzeniu dla wewnętrznych  

celów promocyjnych Partnera

Kontakt:
Menedżer projektu - Marcin Musiał; tel. 41 365 12 19, +48 606 447 380; e-mail: musial.marcin@targikielce.pl


