
 
 
PAKETAT E SPONSORIZIMIT 

Pritja e Mirëseardhjes - € 3,000 (Vetëm Një Sponsor) 

• Prezantim dhe mirënjohje zyrtare si Sponsor i Pritjes së 
Mirëseardhjes nga Drejtuesit e Konferencës.  

• Mundësi për të prezantuar ne Konferencë.  
• Informacion të kontakteve të të gjithë pjesëmarrësve në konferencë 

të cilët do të aprovojnë të ndajnë kontaktet e tyre. 
• Ftesë për të bërë një "Deklaratë Mirëseardhje" të shkurtër gjatë 

Pritjes bashkë me Drejtuesit e Konferencës. 
• Shfaqja e një baneri reklamues të Kompanisë në ambientet e 

Pritjes së Mirëseardhjes dhe shfaqjen e literaturës së Kompanisë 
në zonën e Pritjes dhe Regjistrimit në Konferencë. 

• Tre (3) të regjistruar komplimentues me të drejta të plota në 
konferencë, ku përfshihen drekat dhe Eventi Social. 

• Vendosja e materialeve promocionale me logon tuaj (peceta, 
mbështetëse kartoni për gota, lapsa, usb) në zonën e Pritjes. 

Faqja e Internetit dhe Materialet e Printuara  

• Shfaqja e logos dhe adresës së website të kompanisë në faqen e 
internetit të Konferencës. 

• Shfaqja e logos dhe një deklaratë rreth Kompanisë deri në 150 fjalë 
në Programin e Konferencës. 

• Shfaqja e logos si Partner Sponsorizues në të gjitha banerat, 
ekranet dhe materialet e printuara të Konferencës.  

• Shfaqja e logos Pas-Konferencës në Librin e Materialeve të 
Konferencës. 

 
 
 



Pushimi për Kafe - € 1,500 në Ditë (Vetëm Dy Sponsorë) 

• Shfaqja e një baneri reklamues të Kompanisë në Pushimin për 
Kafe dhe shfaqjen e literaturës së Kompanisë në ambientet e 
Pushimit për Kafe dhe të Regjistrimit në Konferencë. 

• Një (1) të regjistruar komplimentues me të drejta të plota në 
konferencë, ku përfshihen drekat dhe Eventi Social. 

Faqja e Internetit dhe Materialet e Printuara  

• Shfaqja e logos dhe adresës së website të kompanisë në faqen e 
internetit të Konferencës. 

• Shfaqja e logos si Partner Sponsorizues në të gjitha banerat, 
ekranet dhe materialet e printuara të Konferencës.  
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