
Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach XII Kongresu Zarządzania 

Oświatą, mającej na celu popularyzację Państwa oferty, przekazu skierowa-

nego do organizatorów oświaty i nauczycieli w całym kraju. 

 

Charakter wydarzenia. Uczestnicy. 

Kongres jest największym polskim wydarzeniem tego typu. Uczestniczy w nim 

rokrocznie od 800 do 1100 osób. Są to dyrektorzy szkół, samorządowcy, 

urzędnicy oświatowi (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, szefo-

wie wydziałów oświaty, wizytatorzy, inspektorzy).  

 

Obiekty kongresowe. 

1. Auditorium Maximum to nowoczesny obiekt konferencyjno-dydaktyczny 

otwarty w 2005 roku. Posiada bardzo dogodną lokalizację, w pieszej odległo-

ści do hoteli i centrum miasta. Posiada szereg sal o zróżnicowanej powierzchni 

i funkcjonalności: http://maximum.wkraj.pl/#/12557/0 

 

2. Kino Kijów Centrum  

To nowoczesne kino z tradycją, w ofercie którego znajdują się cztery profesjo-

nalnie wyposażone sale. Tutaj odbywają się konferencje, kongresy, szkolenia 

oraz spotkania biznesowe: http://www.kijow.pl/kino.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzednie edycje Kongresu można poznać odwiedzając stronę:   

http://www.oskko.edu.pl/kongresy/  

Kongresowi partnerują: 

partnerzy OSKKO: 

Uniwersytet Jagielloński, 

Instytut Badań Edukacyjnych, 

Instytut Medycyny Pracy. 

Oferta współpracy dla firm i organizacji 

zainteresowanych promocją w obszarze oświaty. 
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I. WYSTAWCA: 

• Stoisko wystawiennicze w dn. 16-17.09.2017 (w Auditorium Maximum) 

• Dystrybucja materiałów reklamowych wśród uczestników. 

• Logo firmy w materiałach konferencyjnych. 

• Logo oraz link w witrynie Kongresu. 

• Logo może znajdować się w obiekcie tylko przy stoisku Reklamodawcy. 

• Krótka informacja o firmie w wykazie sponsorów na stronie internetowej 

Kongresu w zakładce „Sponsorzy Kongresu”. 

 

II. PARTNER = opcja I + dodatkowo: 

• Status Partnera — informacja w materiałach informacyjnych, do wyko-

rzystania w Państwa ofertach.  

• Preferencyjne ulokowanie stoiska – pierwszeństwo jednak mają Partne-

rzy Główni (opcja III); powierzchnia dostosowana do Państwa potrzeb  

i możliwości przestrzennych. 

• Możliwość posiadania stoiska 18 września w Kinie Kijów (po uzgodnie-

niu). 

• Logo i link do witryny na naszej stronie głównej (nie konferencyjnej)  

na okres - do końca grudnia 2017 r. 

• Banner/stand reklamowy w Auditorium Maximum oraz w Kinie Kijów. 

• Informacje o Partnerze w newsletterze Kongresu, docierającym  

do uczestników przed i po Kongresie. 

 

III. PARTNER GŁÓWNY = opcja I + II + dodatkowo: 

• Największe stoisko reklamowe — ulokowane w porozumieniu z Partnera-

mi Głównymi i Organizatorem.  

• Logo Partnera Głównego na pierwszej stronie materiałów.  

• Znaki i bannery w najlepszym miejscu – w auli głównej na podium  

oraz w każdej sali kongresowej. Istnieje też możliwość ustawienia ban-

nera przed obiektem – po konsultacji z nami.  

• Współpracujemy przy organizacji dodatkowych wydarzeń w ramach kon-

ferencji. 

• Państwa logo z linkiem  zamieścimy do końca lutego 2018 r. w witrynie 

głównej OSKKO 

• Logo, podziękowanie i link znajdzie się też w e-mailingu pokongresowym 

do uczestników oraz we wszystkich newsletterach kongresowych  

(do 3 przed i 1 po Kongresie) 

• Informację o Kongresie i Partnerach Głównych zamieścimy w najbardziej 

poczytnym forum dla dyrektorów w Polsce: www.oskko.edu.pl/

forum/. Forum czyta 32 000 przedstawicieli kadry kierowniczej,  

w tym wszystkie kuratoria oświaty, minister resortu oświaty, pracownicy 

samorządów. 

 
 

Dodatkowym kosztem każdej z opcji będą koszty pobytu (noclegi i wyżywienie)  

przedstawicieli firm. 

  

Zachęcamy do wsparcia 

jednego  

z najważniejszych 

wydarzeń oświatowych, 

na którego dobrą opinię 

pracujemy już jedenasty 

rok. Jesteśmy otwarci 

na Państwa propozycje 

różnorodnych form 

współpracy. 

Informacji o koszcie 

udzielamy 

indywidualnie. 

Zapraszamy do 

przejrzenia relacji foto  

i stron sponsorów  

z poprzednich edycji 

Kongresu. 

Opcje uczestnictwa dla Partnerów 
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