
 

 

• Na stronie Giełdy prezentowane będą materiały promocyjne Wystawców w formie podobnej do Katalogu, 
który corocznie przygotowywany jest na Giełdę. 

• Materiały umieszczone na stronie Giełdy będą dostępne dla odwiedzających do grudnia 2022 roku. 

• Pozycja firmy na liście wystawców i w wirtualny katalogu wystawców uzależniona będzie od wybranego 
pakietu oraz kolejności zgłoszenia. 

• Przygotowaliśmy dla Państwa 3 pakiety sponsorskie: 
- złoty, w ramach tej kwoty logotyp Państwa firmy pojawiać się będzie we wszystkich materiałach 
związanych z Giełdą (1.500 złoty netto lub więcej); 
- srebrny (1.000 zł); 
- brązowy (500zł). 

• Otwarcie Giełdy planujemy w dniu 21.02.2021 w wirtualnym pokoju. Potwierdzenie spotkania, datę, 
godzinę spotkania i klucz dostępu otrzymacie Państwo w kolejnych wiadomościach.   

• Ze swojej strony gwarantujemy rozpropagowanie Giełdy na naszym profilu Facebook, w mediach lokalnych 
i czasopiśmie Politechnika Częstochowska, które dociera do ośrodków akademickich w całym kraju. O 
przedsięwzięciu poinformowani zostaną pracownicy uczelni, studenci oraz współpracujące z nami szkoły 
średnie. 

• W celu zgłoszenia firmy do uczestnictwa w Giełdzie należy: 
- wypełnić i odesłać do nas załączony formularz zgłoszeniowy  
- przygotować materiał informacyjny o firmie.  

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu: 
e-mailowego – swpc@adm.pcz.czest.pl  
lub telefonicznego – 512 283 157 – Biuro SWPCz 
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PAKIET ZŁOTY 

• Zamieszczenie loga wystawcy na e-zaproszeniach 

• Strona internetowa wystawcy z przekierowaniem na wskazany adres 

• Umieszczenie informacji na fanpage’u Giełdy Promocji 

• Informacja o Giełdzie i wystawcach na stronach Politechniki Częstochowskiej  

• Kampania reklamowa e-mail skierowana do członków SWPCz 

• Promocja w mediach społecznościowych 4 miesiące 

• Możliwość wypowiedzi do 10 sek. w filmowej relacji z giełdy 

• Możliwość prezentacji materiału filmowego na stronach giełdy i fanpage’u SWPCz   

• Umieszczenie loga wystawcy na oficjalnych dokumentach Stowarzyszania Wychowanków PCz przez 1 rok 

• Umieszczenie loga wystawcy w reklamie giełdy absolwentów w czasopiśmie Production Engineering Archives 

 

Wartość Pakietu: 1500 PLN (netto) 
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PAKIET SREBRNY 

• Zamieszczenie loga wystawcy na e-zaproszeniach 

• Strona internetowa wystawcy z przekierowaniem na wskazany adres 

• Umieszczenie informacji na fanpage’u Giełdy Promocji 

• Informacja o Giełdzie i wystawcach na stronach Politechniki Częstochowskiej  

• Kampania reklamowa e-mail skierowana do członków SWPCz 

• Promocja w mediach społecznościowych 2 miesiące 

• Możliwość wypowiedzi do 10 sek. w filmowej relacji z giełdy 

• Umieszczenie loga wystawcy na oficjalnych dokumentach Stowarzyszania Wychowanków PCz przez 1 rok 

 

 

Wartość Pakietu: 1000 PLN (netto) 

 

 

 

 

XV Giełda Promocji Absolwentów 2022  

 

PAKIETY WYSTAWCÓW 
 

WYSTAWCY Z XIV GIEŁDY PROMOCJI Z ROKU 2021 



 

 

PAKIET BRĄZOWY 

• Zamieszczenie loga wystawcy na e-zaproszeniach 

• Strona internetowa wystawcy z przekierowaniem na wskazany adres 

• Umieszczenie informacji na fanpage’u Giełdy Promocji 

• Informacja o Giełdzie i wystawcach na stronach Politechniki Częstochowskiej  

• Kampania reklamowa e-mail skierowana do członków SWPCz 

 

Wartość Pakietu: 500 PLN (netto) 

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI 

STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW  
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKEIEJ 

          e-mail: swpc@adm.pcz.czest.pl  
tel. 512 283 157 
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Karta uczestnictwa w XV Giełdzie Promocji Absolwentów 2022  

 

Nazwa firmy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..         

Adres firmy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

         Tel/fax……………………………………         e-mail:…………………………………………………………... 

         NIP .............................................. 

Osoba do kontaktu ................................................................................................................ .................................. 

         Tel/fax……………………………………         e-mail:…………………………………………………………... 

Zgłaszam udział w Giełdzie i wybieram: 

 Cena (podane ceny są cenami netto) 

□Pakiet Złoty Od 1500zł  

  

□Pakiet Srebrny  1000 zł 

  

□Pakiet Brązowy 500 zł 

  
         

Wystawiamy faktury VAT. 

Wpłaty: Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Częstochowskiej,  

ul. Armii Krajowej 23/25, Częstochowa,  

nr konta: PKO SA I Oddział w Częstochowie 39 1020 1664 0000 3002 0018 9001 

tytułem: XV Giełda Absolwentów 

 

            ………………………… 

                                                                                                                                                         Podpis                              

                                                                    

Wypełnioną kartę prosimy odesłać na adres: swpc@adm.pcz.czest.pl  
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