To niezwykła okazja na rozpoczęcie długotrwałej i rozwojowej
współpracy. Masz okazję rozpocząć współpracę z firmami, z które są na
początkowym etapie rozwoju lub wprowadzić swój biznes na zupełnie
nową ścieżkę rozwoju.

Większe zyski dzięki zaprezentowaniu swojej oferty odwiedzającym oraz
pozostałym wystawcom. Możesz również prowadzić sprzedaż towarów
i usług podczas trwania całego wydarzenia.

W jeden dzień możesz spotkać dziesiątki firm, którym
zaprezentujesz swoją ofertę. W typowym dniu pracy
nie miał/a byś takiej możliwości.

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować o wyjątkowym wydarzeniu, które odbędzie się w Subregionie Zachodnim
Województwa Śląskiego jeszcze w tym roku. Już 6 października na Hali Widowiskowo - Sportowej w JastrzębiuZdroju odbędą się długo wyczekiwane II Subregionalne Targi Biznesu STARTUPOVO'2022.
Wydarzenie to jest doskonałą okazją na zaprezentowanie swojej firmy, jej usług i dostępnych produktów
szerszej publiczności w jeden dzień! Targi Biznesu stały się stałym miejscem spotkań ludzi biznesu z subregionu
zachodniego woj. śląskiego. STARTUPOVO to jedyne takie wydarzeniem w naszym okręgu zrzeszając mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa z wielu branż, a także firmy nowo powstałe o wysokim potencjale
rozwojowym.
Zeszłoroczne Subregionalne Targi Biznesu STARTUPOVO zostały ciepło przyjęte przez odbiorców, dlatego
też to wyjątkowe wydarzenie branżowe odbędzie się ponownie. Stworzyliśmy tym samym na mapie regionu
stałe miejsce kontaktów biznesowych, prezentacji i sprzedaży produktów lub usług. Podczas targów
przedsiębiorcy mają okazję nawiązać współpracę z kontrahentami, wypromować swój biznes, wprowadzić
swoją firmę na całkiem nową ścieżkę rozwoju i zdobyć nowych klientów. Dlatego warto się dobrze
przygotować do udziału w tym wydarzeniu, tak pod kątem współpracy B2B, jak i B2C .
Targi to jednak nie tylko okazja do prezentacji posiadanych towarów i usług, ale także szansa na wzięcie
udziału w warsztatach prowadzonych przez ekspertów, jak i licznych prezentacjach poszerzających wiedzę
i pozwalających na zdobycie nowych informacji na temat tego, jak rozwijać biznes, aby odnieść sukces
w branży. W tym roku na prośbę Miasta Jastrzębia – Zdroju do Targów dołączy także wydarzenie dodatkowe –
Konferencja Gospodarcza oraz spotkania Stowarzyszenia Gmin Górniczych, zatem dużo rozmawiać będziemy nie
tylko o rozwoju biznesu, ale także transformacji subregionu.
Dodatkową atrakcją będzie też poza częścią biznesową część Targowa poświęcona lokalnym
rzemieślnikom oraz twórcom handmaidowym z Polski, Czech i Ukrainy – EKOBAZAR.
W związku z powyższym jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do współtworzenia tego
niesamowitego wydarzenia wraz z nami. Do pisma załączamy ofertę wystawienniczą i mamy nadzieję na Państwa
uczestnictwo.
Z wyrazami szacunku
Marcin Kozłowski
Dyrektor zarządzający















Umieszczenie logo na ulotce drukowanej i cyfrowej.
Logotypy zamieszczane są zgodnie z przesłanym przez organizatora wzorem.
Umieszczenie logo na zaproszeniu głównym i na bilecie VIPConnect.
Umieszczenie logo w serwisie internetowym Targów, wraz z linkiem do strony Sponsora. Logo powinno
zostać przesłane w ciągu czterech dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego na adres:
marketing@blueform.pl . Umieszczenie dwóch roll-up‘ów reklamowych podczas II edycji Targów
Biznesu STARTUPOVO'2022. Jeden roll-up zostanie ustawiony na scenie, drugi w holu głównym.
Szerokość jednego roll-up‘u nie może przekroczyć 100 cm. W przypadku bycia równocześnie Sponsorem
i wystawcą możliwe jest również umieszczenie dodatkowego roll-up‘u przy stanowisku.
Projekcję logo na telebimie podczas II edycji Targów Biznesu STARTUPOVO'2022 - OSOBNA PLANSZA.
Możliwość przeprowadzenia 1 prelekcji trwającej do 15 minut przez przedstawiciela Sponsora
(zgłoszenia do 15.08.2022 r. wg listy).
3 bilety VIPConnect upoważniające do korzystania z Sali VIP z bufetem przekąsek.
Możliwość dystrybucji ulotek/gadżetów przez dwie własne hostessy podczas targów.
Wymienienie na scenie przez prowadzącego - możliwość wskazania konkretnych produktów lub usług,
o których ma wspomnieć prowadzący (maksymalnie 3).
Możliwość zaprezentowania filmiku promocyjnego na telebimie. Filmik do 30 sekund.
Możliwość bycia wystawcą (pakiet standard w cenie, powyżej - do uzgodnienia).
Możliwość umieszczenia materiałów w teczce uczestników.












Umieszczenie logo na ulotce. Logotypy zamieszczane są zgodnie z przesłanym przez organizatora
wzorem. Umieszczenie logo na zaproszeniu głównym.
Umieszczenie logo w serwisie internetowym Targów, wraz z linkiem do strony Sponsora. Logo
powinno zostać przesłane w ciągu czterech dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego na
adres: marketing@blueform.pl
Umieszczenie jednego roll-up‘a reklamowego podczas II edycji Targów Biznesu STARTUPOVO'2022.
Roll-up zostanie ustawiony w holu. W przypadku bycia równocześnie Sponsorem i wystawcą możliwe
jest również umieszczenie dodatkowego roll-up‘u przy stanowisku. Szerokość roll-up‘a nie może
przekroczyć 100 cm.
Projekcję logo na telebimie II edycji Targów Biznesu startupovo'2022.
1 bilet VIPConnect upoważniające do korzystania z Sali VIP z bufetem przekąsek.
Możliwość dystrybucji ulotek/gadżetów przez jedną własną hostessę podczas II edycji Targów Biznesu
STARTUPOVO'2022.
Możliwość bycia wystawcą (pakiet standard w cenie, powyżej - do uzgodnienia).
Możliwość umieszczenia materiałów w teczce uczestników.

Mając na uwadze wygodę oraz należyte rozplanowanie przestrzeni dla każdego wystawcy
wyznaczyliśmy przestrzeń targową na standardowe stanowisko, na której możesz się zaprezentować
ze swoimi materiałami i produktami. Daj nam znać, czy masz swoje meble wystawiennicze czy też mamy Ci
zagwarantować bezpłatnie jeden stolik i dwa krzesła, które idealnie wpasowują się w wyznaczoną
powierzchnię (stolik maks. 160x80cm).
W PAKIECIE WYSTAWIENNICZYM STANDARD (poza uczestnictwem w Targach jako wystawca) otrzymujesz:
 Możliwość prezentowania i sprzedaży wyrobów firmy na stoisku.
 Projekcję logo na telebimie (łącznie z innymi wystawcami). Logo powinno zostać przesłane w ciągu
czterech dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego na adres: marketing@blueform.pl
 Umieszczenie logo na stronie Targów i na wydarzeniu na Facebooku.
 Minutowe przedstawienie podczas „minutek wystawców” z własnego stanowiska.
MOŻESZ TAKŻE UZGODNIĆ Z NAMI INNE WARUNKI UDZIAŁU, np. większą możliwość reklamowania się
i prezentacji produktów/ usług (np. poprzez udział w panelu dyskusyjnym, degustację Twoich produktów
i prezentację firmy na sali VIP, wystawienie swoich materiałów reklamowych i produktów z większym
rozmachem. Rozmawiaj z nami o możliwościach.
Jeśli jesteś producentem wyrobów bio, eko lub hand maide – daj nam znać, że chcesz pokazać się w części
Targów EKOBAZAR! Nie zapomnij wziąć terminala płatniczego – na pewno znajdziesz tu klientów.

Szanowny Wystawco!
Cieszymy się, że spotkamy się już niebawem.
Podajemy ważne informacje na temat II Subregionalnych Targów Biznesowych STARTUPOVO'2022.
Termin: 6 października 2022 r.
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
Przy hali znajduje się bezpłatny parking. Wymiary jednego stolika: 180x70 cm
Po przybyciu na miejsce prosimy kierować się do wejścia głównego. Tam będzie znajdowało się stoisko
organizatorów, na którym otrzymają Państwo identyfikatory oraz potrzebne informacje. Wymagane jest
stawienie się na stanowisku przed rozpoczęciem Targów.
Umiejscowienie stolika pokażą Państwu animatorzy wydarzenia. Podczas planowania miejsc braliśmy pod
uwagę Państwa sugestie.
Każdy uczestnik ma możliwość bycia słuchaczem prelekcji i paneli dyskusyjnych (są realizowane na tej samej
sali). Minutki wystawców - konferansjerzy podejdą na Państwa stoisko i poproszą o minutową prezentację.
Podczas Targów jest możliwość sprzedaży swoich towarów/usług na własnym stoisku.
Wejście dla odwiedzających Targi jest bezpłatne.
Zachęcamy do zapraszania na Targi swoich Klientów. Wszystkie szczegóły są wskazywane na bieżąco
na stronie TARGÓW oraz na fanpage organizatorów (album BLUEFORM z wystawcami oraz wydarzenie
na Facebooku. Tam wskazujemy każdego z wystawców).
Do zobaczenia!

