
OPCJA 1:
Webinarium, w którym uczestniczy  
do 4 sponsorów. Temat webinarium wybiera 
redakcja Inżynieria & Utrzymanie Ruchu.

Działania promocyjne:
•  Logo sponsora wyeksponowane podczas 

transmisji webinarium.
•  30-sekundowa reklama video podczas 

transmisji webinarium.
•  Zamieszczenie logo sponsora i informacji 

o prelegencie na reklamie promującej 
webinarium w magazynie Inżynieria  
& Utrzymanie Ruchu*.

Prelekcja:
•  Prelegent prowadzi prezentację przez  

ok. 15 minut.
•  Słuchacze mają możliwość zadawania pytań 

podczas prelekcji za pomocą czatu.
•  Prowadzący webinarium udziela głosu 

poszczególnym słuchaczom, prowadzi panel 
dyskusyjny po zakończeniu prelekcji.

Sponsor otrzymuje:
•  Dane kontaktowe uczestników webinarium 

(imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, 
adres e-mail, telefon).

•  Możliwość wpłynięcia na temat webinarium.
•  Dostęp do archiwum webinariów przez 1 rok.

Cena: 2500 PLN

OPCJA 2:
Webinarium, w którym uczestniczy 1 sponsor. 
Temat webinarium wybiera sponsor.

Działania promocyjne:
•  Logo sponsora wyeksponowane podczas 

transmisji webinarium.
•  1-minutowa reklama video podczas 

transmisji webinarium.
•  Zamieszczenie logo sponsora 

oraz informacji o prelegencie  
na reklamie promującej webinarium  
w magazynie Inżynieria & Utrzymanie 
Ruchu*.

Prelekcja:
•  Prelegent prowadzi prezentację przez ok.  

45 minut.
•  Słuchacze mają możliwość zadawania pytań 

podczas prelekcji za pomocą czatu.
•  Prowadzący webinarium udziela głosu 

poszczególnym słuchaczom, prowadzi panel 
dyskusyjny po zakończeniu prelekcji.

Sponsor otrzymuje:
•  Dane kontaktowe uczestników webinarium 

(imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, 
adres e-mail, telefon).

•  Dostęp do archiwum webinarium magazynu 
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu. 

Cena: 3800 PLN 

OPCJA 3:
Zawiera  pakiet dostępny w opcji 2 plus
dodatkowo:
•  Pełna relacja z webinarium w następnym 

wydaniu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu 
oraz na stronie Inżynieria & Utrzymanie 
Ruchu włączając zdjęcie  
i notkę biograficzną prelegenta, firmowe logo, 
wybrane pytania i odpowiedzi z webinarium, 
link do archiwum webinarium. 

Cena: 4500 PLN

* Zamieszczenie reklamy w wydaniu Inżynieria  
& Utrzymanie Ruchu poprzedzającym 
webinarium pod warunkiem podpisania 
zamówienia przed datą zamknięcia danego 
numeru czasopisma.

Oferta sponsoringu
Co to jest webinarium?
Webinarium to rozmowa transmitowana online prowadzona przez redaktora Inżynieria & Utrzymanie Ruchu na temat 
wybrany przez redakcję lub sponsora. Webinarium ma na celu dostarczenie słuchaczom wiodących informacji dotyczących 
najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań poprzez prezentację oraz dyskusję pomiędzy prowadzącym oraz 
prelegentem i słuchaczami bez konieczności opuszczania miejsca pracy.

Jak wziąć udział?

www.utrzymanieruchu.pl/webinaria


