
 
VIII Edycja 

Konferencji Kierownik Laboratorium XXI wieku 

 

Termin i miejsce 
08-10.06.2022 r. 

HOTEL BINKOWSKI w Kielcach 

 

 

WYSTAWCY - KARTA  UCZESTNICTWA 
 

Jeżeli: 

➢ Posiadasz produkty i usługi dla laboratoriów badawczych i wzorcujących 
➢ Zależy Ci na spotkaniu z osobami decyzyjnymi 
➢ Twoim celem jest poszerzenie grona klientów i dotarcie do nowych 
➢ Szukasz bezpośredniej formy promocji 

➢ Zależy Ci na bezpośrednim kontakcie i prezentowaniu swoich produktów i usług 
 
Zaprezentuj swoją firmę na VIII Edycji Konferencji Kierownik Laboratorium XXI 
w., dzięki temu: 
 

➢ Nawiążesz relacje biznesowe z Kierownikami laboratoriów badawczych i 
wzorcujących poprzez prezentację swojej oferty 

➢ Utrwalisz i rozwiniesz wizerunek firmy  promując  na żywo swoją ofertę 
➢ Spotkasz się z wieloma Kierownikami jednocześnie- nie będziesz musiał przemierzać 

tysięcy kilometrów i poświęcać czasu na spotkania w wielu laboratoriach w Polsce.  
Będzie miał możliwości bezpośrednio nawiązania relacji biznesowych.  

➢ Dotrzesz do kompetentnych odbiorców zainteresowanych Twoją ofertą  

➢ Pozyskasz informacje na temat potrzeb potencjalnych odbiorców, a co za tym idzie, 
rozwiniesz i dostosujesz swoją ofertę   
 

Prezentacja wystawcy - warianty:  

Stoisko - (stolik, krzesło, baner) oraz udział 1 osoby w konferencji 

1)  Udział w konferencji 
(bez noclegów) 

2) Nocleg w pokoju  
1-osobowym 

3) Nocleg w pokoju  
2- osobowym 

2 690,00 zł netto* 3 090,00 zł netto 3 590,00 zł. netto 

• w przypadku chęci udziału tylko w jednym dniu konferencji prosimy o kontakt 
telefoniczny w celu indywidualnego dostosowania oferty.  

Wybrana opcja:  
 
 

Nazwa i adres firmy 
(do faktury) :  

 

NIP:  
Uczestnik**:  
Osoba do kontaktu:  
e-mail**:  
Telefon :    Fax :   
 
** Informujemy, że Państwa dane osobowe umieszczone w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane przez CE2 Centrum Edukacji M. 

Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. z siedzibą w Lublinie przy ul. Powstania Styczniowego 95E/2 do celów organizacji szkoleń oraz w celu 
promocji usług organizowanych przez naszą firmę. Podanie adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji 
handlowej od CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. z siedzibą w Lublinie przy ul. Powstania Styczniowego 95E/2, za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
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Należność za stoisko i udział w konferencji płatna po otrzymaniu faktury VAT.  
(14 dniowy termin płatności). 
 
 

  

Data Podpis  
 
Uwaga:  
Zgłoszenie należy wysłać na adres: szkolenia@ce2.pl lub faksem pod nr: 81 464 42 06.  
 
Istnieje możliwość indywidualnego dopasowania formy promocji Firmy. 

mailto:szkolenia@ce2.pl

