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Edukacja, spotkania, społeczność


16 września 2022 r.

O konferencji

SEO POLAND (www.seopoland.pl) to wyjątkowe wydarzenie, które łączy merytorykę, networking i emocje.
Na wydarzeniu spodziewamy się minimum 1000 osób, ale obecna dynamika dystrybucji biletów pozwala
myśleć o jeszcze większym wypełnieniu ICE Kraków, gdzie odbędzie się konferencja.

1000+ 


Wyjątkowe atrakcje



Catering i Afterparty  



Uczestników
wydarzenia

Gadżety, konkursy, oprawa, 

występy gości specjalnych

Na najwyższym poziomie –
genialne przystawki oraz
nieograniczony dostęp do

napojów i trunków

 


Wiedza i prelegenci



Debiutanci



Wybrani eksperci z branży
SEO z aktualnymi trendami,
wnikliwymi obserwacjami 

i trafnymi wskazówkami dla
rozwoju biznesu

Nowa formuła wydarzenia –
czas poznać świeżą
perspektywę i odkryć nowe
perły branży SEO
seopoland.pl

Webinary

SEO Poland to również edukacja
podczas webinarów oraz lokalnych
barcampów,
które
poprzedzą
konferencję i odbędą się między
kwietniem a sierpniem 2022 roku.

Dla nas, jako organizatorów, wnosi to
ogromną wartość, ponieważ możemy
przedstawić prelegentów wcześniej
i dzielić się wiedzą online w dłuższych
rozmowach. Same wydarzenia offline
pozwolą nam natomiast poznać
i wysłuchać potrzeb społeczności
związanej z biznesem i marketingiem
online. 


Dla partnerów wydarzenia to kolejny
punkt styku promocyjnego. Branding
na
webinarach
i
lokalnych
wydarzeniach uwieczniony będzie na
nagraniach wideo oraz opublikowany
na naszych kanałach social media.

Sponsorom największą wartość
przyniesie publikacja powyższych
webinarów oraz wystąpień na
barcampach publicznie. Takie treści
odpowiednio obrandowane stanowić
będą tzw. evergreen content do
wielokrotnego wykorzystania przez
kolejne lata.

seopoland.pl

Barcampy

Gdańsk
Olsztyn
Szczecin

SEO Poland On Tour to cykl
16 lokalnych barcampów,
które odbędą się w każdym
województwie w Polsce
pomiędzy
kwietniem
a sierpniem 2022 r.



Białystok

Bydgoszcz

Zielona 
Góra

Warszawa

Poznań
Łódź

Lublin

Wrocław
Opole

Kielce
Katowice
Kraków

Rzeszów

Mapa barcampów

Formuła barcampu, czyli merytorycznie, ale na luzie, stawia przede wszystkim na
integrację. Jako organizatorzy chcemy zbliżyć się do odbiorców i lepiej Was poznać.
Chcemy pytać, słuchać i notować, aby stworzyć konferencję spełniającą Wasze
oczekiwania. 

Spotkania zawsze będą miały podobną formułę: prowadzący gospodarz zapowie
dwie/trzy prezentacje i przedstawi każdego z prelegentów oddając im głos. Po każdej
z nich poprowadzi z widownią Q&A oraz sam dopyta prelegenta o ciekawe kwestie.
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Lokalizacja

Centrum Kongresowe ICE Kraków to nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt zlokalizowany w sercu Krakowa.
Określany mianem biznesowej i kulturalnej wizytówki miasta działa nieprzerwanie od 2014 roku


Polecamy filmy z oprowadzaniem po obiekcie. Całość naprawdę robi wrażenie! 

Skrót: https://www.youtube.com/watch?v=sV4ZWijZNPc

Pełne oprowadzenie: https://drive.kbf.krakow.pl/s/83cxZYdHm3dJKEb 


seopoland.pl

Najwyższej klasy parametry akustyczne
Sali Audytoryjnej.


Przestrzenie na ścianki, roll-up’y i stoiska
reklamowe.


 


 


 


 


Przestronne,
trzypoziomowe
foyer
z przeszklonymi ścianami i widokiem
prosto na Wawel.  


Liczne przestrzenie do zamieszczenia
reklam partnerów, jak np. 38 ekranów TV
rozmieszczonych przy rejestracji i foyer.



 


 

 


Atrakcyjna lokalizacja w samym sercu
Krakowa.


  
Flagi reklamowe zlokalizowane już przed
wejściem do budynku.

 




To tylko niektóre atuty prestiżowego
centrum kongresowego i kulturalnego,
w którym odbędzie się SEO Poland.

seopoland.pl

Dlaczego 
 warto?
Dlaczego warto zostać sponsorem tegorocznej 1. edycji SEO Poland:

SEO Poland to nie tylko największe w Polsce jednodniowe spotkanie branży SEO i e-commerce
zwieńczone niespotykanym afterparty. To także 16 lokalnych spotkań w całej Polsce oraz
kilkanaście webinarów z najlepszymi ekspertami. Wybierając pakiety sponsorskie obejmujące
promocję również w webinarach i barcampach zyskujesz regularną ekspozycję swojej marki przez
okres 6 miesięcy. Stawiamy na praktyczną wiedzę, branżowe case study i odpowiednie
przygotowanie wszystkich prelegentów.

Sama konferencja będzie obfitować w takie atrakcje, jak: wysokiej jakości catering, zróżnicowane
stoiska reklamowe, konkursy z nagrodami, szereg dodatkowych występów czy efekty specjalne
związane z oprawą wydarzenia.

Liczne działania promocyjne prowadzone
w wielu
kanałach
gwarantują
zasięg
i rozpoznawalność partnerom wydarzenia. 
Im wcześniej dołączysz, tym mocniej z tego
korzystasz.



Tworzenie tzw. evergreen contentu, jak
nagrania z wystąpień po konferencji online,
które umieszczone zostaną w publicznych
kanałach.



Dodatkowe zasięgi treści promocyjnych przez
okres prawie sześciu miesięcy promocji
konferencji, tj. artykuły, wywiady w prasie,
wideo zapowiedzi.



Evergreen content to materiały,
które się nie starzeją i przez długi
czas są aktualne. Można je zatem
wieloktornie wykorzystywać przy
budowaniu marki wśród klientów.

Barcampy i webinary oraz kampanie
reklamowe PPC – to wszystko przez okres pół
roku przed konferencją, zawierające już
branding sponsorów.
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Pakiety Sponsorskie

SEO Poland to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Będziemy zatem zaszczyceni, jeśli zdecydują
się Państwo na współpracę z SEO Poland w roli sponsora. Bardzo doceniamy wszystkich, którzy
przyczyniają się do współtworzenia konferencji, dlatego nasi partnerzy mogą liczyć na szereg
benefitów.   
Uwaga organizacyjna do pakietów
 
Wszystkie materiały reklamowe fizyczne, jak rollup i naklejki oraz cyfrowe, jak logotyp, film
promocyjny, dostarcza sponsor. Jedynie stoisko na zlecenie i koszt wystawcy dostarcza
organizator. Kwota niezbędna do jego przygotowania wynosi od 350 zł do 2000 zł za m².

Pakiet Standard


3000 zł/netto
Logotyp na stronie seopoland.pl

Dedykowany post w social mediach

Możliwość dodania insertów w paczkach wysyłanych
 do uczestników
przed konferencją – duża paczka

Rollupy w foyer: 1

Bilet na konferencję 1x Plus

seopoland.pl

Pakiet Standard ze stoiskiem


5000 zł/netto
ZAWIERA PAKIET STANDARD I WIĘCEJ:

Wzmianki w aplikacji obsługującej konferencję

Uwzględnienie w mailowych podziękowaniach po konferencji

Logotyp na głównym ekranie wyświetlany w przerwach

Rollupy w foyer: 2

Logotypy na balustradach w foyer

Spoty promocyjne (do 15 sekund, bez dźwięku) na ekranach 32' w foyer
(30 ekranów)

Stoisko 6 m² – zabudowę dostarcza organizator za dodatkową opłatą,
zależną od wymogów sponsora. Kolejność zgłoszeń decyduje
o atrakcyjności lokalizacji stoiska. Dostępne do wyczerpania miejsc

Bilety na konferencję 2x Plus lub 1x VIP

seopoland.pl

Pakiet Plus


10 000 zł/netto
ZAWIERA PAKIET STANDARD ZE STOISKIEM I WIĘCEJ:

Informacja w mailu po zakupie biletu

Informacja w newsletterze sponsorskim przed konferencją

Możliwość dodania insertów w paczkach wysyłanych do uczestników przed konferencją –  
mała paczka

Logotyp i wzmianki w wybranych artykułach prasowych promujących konferencję

Branding sponsora widoczny w wideorelacji z konferencji (min. 3 sekundy)

Dedykowana relacja w dniu konferencji na Insta i Facebook Stories

Video promocyjne sponsora (video + audio) przed startem i w przerwach konferencji  
(min. 4 emisje): 15 sek.

Rollupy w foyer: 4

Szyby projekcyjne przy Rejestracji 

Spoty promocyjne (do 15 sekund, bez dźwięku) na ekranach 42' w 
 foyer (8 ekranów)

Flaga na zewnątrz budynku (dla 10 pierwszych sponsorów)

Stoisko 9 m² – zabudowę dostarcza organizator za dodatkową 
 opłatą, zależną od wymogów
sponsora. Kolejność zgłoszeń decyduje o atrakcyjności lokalizacji stoiska. Dostępne do
wyczerpania miejsc

Logotyp na grafice zapowiadającej webinary w social mediach

Logotyp na ściane w tle webinaru

Promocja jako sponsor główny jednego z webinarów – 15 sekundowa prezentacja sponsora przez
prowadzącego (dla 10 pierwszych sponsorów)

Logotyp na grafice zapowiadającej barcampy w social mediach

Logotyp sponsora na ściance promocyjnej

Logotyp sponsora wyświetlany w trakcie barcampu

Bilety na konferencję 4x Plus lub 2x VIP
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Pakiet Premium


20 000 zł/netto
ZAWIERA PAKIET PLUS I WIĘCEJ:

Video promocyjne sponsora (video + audio) przed startem i w przerwach konferencji  
(min. 4 emisje): 30 sek.

Logotyp sponsora na bocznym ekranie na scenie głównej – wyświetlany w trakcie całej 
konferencji (dla 4 pierwszych sponsorów)

Rollupy w foyer: 6

Stoisko 12 m² – zabudowę dostarcza organizator za dodatkową opłatą, zależną od wymogów
sponsora. Kolejność zgłoszeń decyduje o atrakcyjności lokalizacji stoiska. Dostępne do
wyczerpania miejsc

Prywatna loża – jeden z balkonów na 3 poziomie sali głównej, mieszczący do 30 osób z osobnym
wejściem i dostępem tylko dla osób wskazanych przez sponsora (dla 4 pierwszych sponsorów)

Wzmianka o sponsorze w każdym webinarze

Rollup obok sceny (dla 4 pierwszych sponsorów)

Wzmianka o sponsorze na początku barcampu przez prowadzącego

Bilety na konferencję 4x Plus i 2x VIP

seopoland.pl

Zestawienie pakietów

Ogólne

Premium


Plus


Standard ze
stoiskiem


Standard


20 000 zł/netto

10 000 zł/netto

5 000 zł/netto

3 000 zł/netto

30 sek.

15 sek.

6

4

2

1

12 m²

9 m²

6 m²

4x Plus i 2x VIP

4x Plus lub 2x VIP

2x Plus lub 1x VIP

Logotyp na stronie seopoland.pl

Dedykowany post w social mediach

Wzmianki w aplikacji obsługującej konferencję

Uwzględnienie w mailowych podziękowaniach po konferencji

Informacja w mailu po zakupie biletu

Informacja w newsletterze sponsorskim przed konferencją

Możliwość dodania insertów w paczkach wysyłanych do uczestników
przed konferencją – duża paczka

Możliwość dodania insertów w paczkach wysyłanych do uczestników
przed konferencją – mała paczka

Logotyp i wzmianki w wybranych artykułach prasowych promujących
konferencję

Branding sponsora widoczny w wideorelacji z konferencji  
(min. 3 sekundy)

Dedykowana relacja w dniu konferencji na Insta i Facebook Stories
Promocja na Scenie

Logotyp na głównym ekranie wyświetlany w przerwach

Video promocyjne sponsora (video + audio) przed startem  
i w przerwach konferencji (min. 4 emisje)

Logotyp sponsora na bocznym ekranie na scenie głównej –
wyświetlany w trakcie całej konferencji (dla 4 pierwszych sponsorów)
Branding i obecność w obiekcie

Rollupy w foyer

Logotypy na balustradach w foyer

Spoty promocyjne (do 15 sekund, bez dźwięku) na ekranach 32'
w foyer (30 ekranów)

Szyby projekcyjne przy Rejestracji 

Spoty promocyjne (do 15 sekund, bez dźwięku) na ekranach 42'
w foyer (8 ekranów)

Flaga na zewnątrz budynku (dla 10 pierwszych sponsorów)

Stoisko – zabudowę dostarcza organizator za dodatkową opłatą,
zależną od wymogów sponsora. Kolejność zgłoszeń decyduje
o atrakcyjności lokalizacji stoiska. Dostępne do wyczerpania miejsc

Prywatna loża – jeden z balkonów na 3 poziomie sali głównej,
mieszcząca do 30 osób z osobnym wejściem i dostępem tylko dla
osób wskazanych przez sponsora (dla 4 pierwszych sponsorów)
Promocja w Webinarach

Logotyp na grafice zapowiadającej webinary w social mediach

Logotyp na ściane w tle webinaru

Promocja jako sponsor główny jednego z webinarów –  
15 sekundowa prezentacja sponsora przez prowadzącego  
(dla 10 pierwszych sponsorów)

Wzmianka o sponsorze w każdym webinarze
Promocja na Barcampach

Logotyp na grafice zapowiadającej barcampy w social mediach

Logotyp sponsora na ściance promocyjnej

Logotyp sponsora wyświetlany w trakcie barcampu

Rollup obok sceny (dla 4 pierwszych sponsorów)

Wzmianka o sponsorze na początku barcampu przez prowadzącego
Bilety na konferencję

1x Plus
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Podgląd foyer

ze stoiskami

Poniżej prezentujemy plan przykładowego rozmieszczenia stoisk na 1 poziomie foyer dedykowanym
wystawcom. O lokalizacji stoiska decyduje jego wielkość oraz kolejność zgłoszenia.

Restauracja

Garderoby

Przestrzeń biurowa

Miejsce na stoiska

Kolorem różowym oznaczono miejsca na stoiska. W powyższym przykładzie każdy kwadrat posiada pole 9 m²
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Organizatorzy

Połączyła nas pasja do robienia dużych rzeczy, które mają realny wpływ
na naszą branżę. Obie firmy mają wieloletnie doświadczenie zarówno
w organizacji imprez branżowych, jak i w przekazywaniu wiedzy.

Platforma content marketingu i link
buildingu, która oszczędza miesięcznie
tysiące godzin pracy specjalistów
zajmujących się publikacją treści. Z bazą
obejmującą ponad 60 000 portali w 24
językach, od 7 lat pomaga firmom każdej
wielkości, od MŚP po liderów polskiego
rynku e-commerce.

Twórca najlepiej sprzedającego się
szkolenia SEO w Polsce. Z portfolio ponad
1600 klientów zbiera setki bardzo dobrych
opinii i poleceń. Pośród klientów ma
większość najbardziej rozpoznawalnych
marek w Polsce. Wcześniej twórca i szef
działów SEO w Onet i TVN oraz zwycięzca
największych konferencji marketingowych
w Polsce. Wykładowca na UW, UJ, SWPS.
Edukacja to jego cel.
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Kontakt

Zapraszamy do współpracy!

Jan Jankowski
 
Marketing Manager
 
530 153 933
 
janek@seopoland.pl
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