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O wydarzeniu
Kongres Polek w Wielkiej Brytanii to wydarzenie społeczne zainicjowane w 2013 roku przez
grupę aktywnych Polek mieszkających na Wyspach, realizujących swoje projekty pod nazwą
Zjednoczone Królestwo Polek.
Kongres kierowany jest do szerokiej rzeszy Polek, które czują w sobie potrzebę rozwoju i
potencjał do realizacji własnych pomysłów i szukają wskazówek, jak połączyć własne marzenia
w spójny i efektywny plan.
Wsparcie merytoryczne i porady w ramach tego przedsięwzięcia oferowane są
w różnych obszarach życia - poprzez biznes, sztukę, naukę i pasje po nabywanie wiedzy w
zakresie rozwiązywania problemów osobistych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych itp.
Zarówno program, jak i imprezy towarzyszące Kongresowi są tak zaplanowane, aby wyjść
naprzeciw oczekiwaniom naszych rodaczek. Kongres jest zawsze okazją do wspólnej dyskusji
na tematy bliskie wszystkim paniom. Nieodłącznym projektem towarzyszącym Kongresowi
jest wybór „Polki Roku” - to niepowtarzalna okazja, aby wyróżnić panie, które swoją pracą,
postawą i zaangażowaniem w różnych dziedzinach (kategorie: praca społeczna, kultura i
sztuka oraz biznes) wybijają się ponad przeciętność.

Uczestnicy
Uczestnikami Kongresu będą polscy profesjonaliści, kobiety i mężczyźni, pracujący, ambitni,
zdobywający wykształcenie, dokształcający się, rozwijający swoje pasje, ciekawi świata.
Organizator przewiduje uczestnictwo 130 - 150 osób, w tym dziennikarzy reprezentujących
prasę polską i polonijną, dyplomatów, przedstawicieli polskich i brytyjskich placówek
oświatowych i rządowych. Organizator zaprosi także Gości Specjalnych. Informacje dotyczące
programu Kongresu są finalizowane i pojawią się wkrótce na stronie www.krolestwopolek.eu
wraz z listą Gości Specjalnych.

Transmisja z Kongresu on-line
Potencjalnych Sponsorów informujemy, że w tym roku, po raz pierwszy w historii Kongresu,
wydarzenie będzie transmitowane on-line.

Akredytacje i sponsoring
W sprawie akredytacji prasowych oraz pakietów sponsorskich prosimy o kontakt z Kamilą
Szumowską biuro@krolestwopolek.eu.
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Pakiety Sponsorskie
Pakiet Gold £2,000
W przypadku wykupienia pakietu Gold, Organizator zapewnia:
▪

10-minutową prezentację firmy Sponsora w trakcie Kongresu
(w przerwie między panelami dyskusyjnymi)

▪

Umieszczenie wyróżnionego logo Sponsora na stronie internetowej Kongresu

▪

Link do strony Sponsora na stronie głównej Konferencji

▪

Zamieszczenie wyróżnionego logo Sponsora w materiałach promocyjnych
oraz informacyjnych Kongresu

▪

Możliwość dołączenia materiałów informacyjno-promocyjnych Sponsora
do pakietów dla uczestników Kongresu

▪

Możliwość umieszczenia tablicy informacyjnej Sponsora (stand-up/roll-up)
na sali konferencyjnej

▪

Możliwość instalacji punktu informacyjnego Sponsora w holu recepcyjnym

▪

Zaproszenia na Kongres dla 2 osób

▪

Promocja po Kongresie: na stronie internetowej w Księdze Sponsorów oraz w
materiałach pokongresowych.

Pakiet Silver £1,000
W przypadku wykupienia pakietu Silver, Organizator zapewnia:
▪

5-minutową prezentację firmy Sponsora w trakcie Kongresu
(w przerwie między panelami dyskusyjnymi)

▪

Umieszczenie wyróżnionego logo Sponsora na stronie internetowej Kongresu

▪

Link do strony Sponsora na stronie głównej Konferencji

▪

Zamieszczenie wyróżnionego logo Sponsora w materiałach promocyjnych
oraz informacyjnych Kongresu

▪

Możliwość dołączenia materiałów informacyjno-promocyjnych Sponsora
do pakietów dla uczestników Kongresu

▪

Możliwość umieszczenia tablicy informacyjnej Sponsora (stand-up/roll-up)
na sali konferencyjnej

▪

Możliwość instalacji punktu informacyjnego Sponsora w holu recepcyjnym

▪

Zaproszenia na Kongres dla 2 osób

▪

Promocja po Kongresie: na stronie internetowej w Księdze Sponsorów oraz w
materiałach pokongresowych.

Pakiet Bronze £500
W przypadku wykupienia pakietu Bronze, Organizator zapewnia:
▪

Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej

▪

Link do strony Sponsora na stronie głównej Kongresu

V Kongres Polek w Wielkiej Brytanii
„Równouprawnienie – oczywistość czy wyzwanie”
www.krolestwopolek.eu

▪

Zamieszczenie logo Sponsora w materiałach promocyjnych
oraz informacyjnych Kongresu

▪

Możliwość umieszczenia tablicy informacyjnej Sponsora stand-up/roll-up
na sali konferencyjnej

▪

Zaproszenie na Kongres dla 1 osoby

▪

Promocja po Kongresie: na stronie internetowej w Księdze Sponsorów oraz w
materiałach pokongresowych

Sponsor Nagród w konkursie Polka Roku:
W przypadku wyboru pakietu Sponsor Nagród oczekujemy przekazania nagród rzeczowych
zarówno dla laureatek konkursu Polka Roku i dla nominowanych.
W zamian zapewniamy:
▪

Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej w części poświęconej
Konkursowi wraz z linkiem do strony Sponsora

▪

Zamieszczenie logo Sponsora w materiałach promocyjnych
oraz informacyjnych dotyczących Konkursu

▪

Możliwość umieszczenia tablicy informacyjnej Sponsora stand-up/roll-up
podczas Gali rozdania nagród

▪

Zaproszenie na Kongres dla 1 osoby

▪

Promocja po wydarzeniu: na stronie internetowej w Księdze Sponsorów oraz w
materiałach pokongresowych.

Zainteresowane organizacje prosimy o kontakt: biuro@krolestwopolek.eu

