
Oferta 
współpracy 



Galę Evening organizują „Pracodawcy Pomorza”, działający 
od 1991 roku jako jedna z największych i najstarszych 
regionalnych organizacji pracodawców. 

Blisko 1000 firm zrzeszonych w „Pracodawcach Pomorza”
daje zatrudnienie prawie 100.000 pracowników. 

W naszych strukturach działają 22 oddziały terenowe, 23 sekcje 
branżowe i fora tematyczne, ponad 40 zespołów i komisji. 

Naszymi członkami są ponadnarodowe korporacje oraz firmy 
niemal każdej wielkości jak również działające niemal 
we wszystkich kluczowych branżach polskiej gospodarki. 

Oprócz działalności merytorycznej realizujemy działania 
integrujące firmy oraz osoby działające w ramach organizacji.
Prowadzimy działalność informacyjno-edukacyjną dla naszych 
członków.







Gala Evening „Pracodawców Pomorza” jest dorocznym 
uroczystym spotkaniem pomorskiego środowiska biznesowego 
z udziałem zaproszonych przedstawicieli władz państwowych, 
samorządowych oraz gości specjalnych.

Od lat zaliczana jest do największych i najważniejszych 
biznesowych imprez regionalnych z liczbą gości 
na poziomie 700 osób.













Cechą charakterystyczną wydarzenia 
jest wysokiej klasy oprawa artystyczna,
jak również wykwintne menu oraz formuła 
spotkania zachęcająca do karnawałowej 
zabawy tanecznej. 



Politycy – ministrowie resortów gospodarczych, 
posłowie, senatorowie, przedstawiciele instytucji 
unijnych, przedstawiciele władz regionu.

Reprezentanci biznesu – szefowie znaczących firm 
pomorskich lub działających na terenie Pomorza 
oraz osoby i firmy przez nie zaproszone, w tym 
kluczowi klienci, kontrahenci, zarządy spółek, itp.

Przedstawiciele środowiska gospodarczego 
– przedstawiciele organizacji biznesowych Pomorza 
oraz instytucji wspierających środowisko przedsiębiorców.

Przedstawiciele samorządu pomorskiego, miast 
oraz urzędów i instytucji wspierających biznes.

Świat nauki – rektorzy uczelni wyższych z Trójmiasta 
oraz naukowcy specjalizujący się we współpracy z biznesem.







https://www.youtube.com/watch?v=TTlUyRbhYog
https://www.youtube.com/watch?v=TTlUyRbhYog
https://www.youtube.com/watch?v=4y04HQglCc8
https://www.youtube.com/watch?v=4y04HQglCc8
https://www.youtube.com/watch?v=t5JyopWVKzM
https://www.youtube.com/watch?v=t5JyopWVKzM
https://www.youtube.com/watch?v=LLNTz7s4WNM
https://www.youtube.com/watch?v=LLNTz7s4WNM
https://www.youtube.com/watch?v=56sgGXcPQ7U
https://www.youtube.com/watch?v=56sgGXcPQ7U
https://www.youtube.com/watch?v=VNyWJRXU-EE
https://www.youtube.com/watch?v=VNyWJRXU-EE


Budżet wydarzenia: min. 350.000,- pln netto

Zapewniony patronat medialny i relacje: 



Kampania informacyjna związana z wydarzeniem:

~ dedykowany mailing do min. 2000 odbiorców 
powtarzany ok. 3-4 razy (z logotypami sponsorów)

~ reklama prasowa w wybranych mediach z logotypami sponsorów

~ informacja na stronie www.pracodawcypomorza.pl

~ drukowane zaproszenia, foldery informacyjne w ilości ok. 700 egzemplarzy 
z uwzględnionymi logotypami sponsorów 

~ promocja udziału sponsorów Gali od listopada 2018 
(w kanałach elektronicznych) do lutego 2019 



W ramach pakietu oferujemy:

~  Nadanie tytułu „Partner Strategiczny Gali”

~  Umieszczenie logotypu w następujących miejscach:
strona www.pracodawcypomorza.pl (zaproszenie i relacja z Gali)
zaproszenia i folder (materiały drukowane) min. 700 egzemplarzy
materiały prasowe przekazywane mediom
ścianka reklamowa w bezpośrednim sąsiedztwie Sali gdzie odbywać się będzie Gala
w prezentacjach multimedialnych wyświetlanych przed częścią oficjalną Gali oraz po części oficjalnej 

~  Pozycjonowanie logotypu w wielkości min. +100% rozmiaru logotypu partnera podstawowego Gali

~  Umieszczenie logotypu Partnera Strategicznego w miejscach bardziej eksponowanych oraz w 
sąsiedztwie nie więcej niż jednego logotypu na jednej planszy prezentacjach lub na ściance

~  Możliwość wystawienia do 2 rollupów lub 1 ścianki reklamowej w holu Amber Expo

~  Możliwość udziału we wręczeniu jednej z nagród konkursowych oraz przemówienia do uczestników 

~  Wymienienie nazwy lub logo w informacjach medialnych po Gali

~  Udział  bezpłatny do 4 przedstawicieli Państwa firmy w Gali
+ inne uzgodnione formy promocji



W ramach pakietu oferujemy:

~ Nadanie tytułu „Partner Gali”

~  Umieszczenie logotypu w następujących miejscach:

strona www.pracodawcypomorza.pl (zaproszenie i relacja z Gali)

zaproszenia i folder (materiały drukowane) min. 700 egzemplarzy

materiały prasowe przekazywane mediom

ścianka reklamowa w bezpośrednim sąsiedztwie Sali gdzie odbywać się będzie Gala

w prezentacjach multimedialnych wyświetlanych przed częścią oficjalną Gali i po części oficjalnej 

~  Wymienienie nazwy lub logo w informacjach medialnych po Gali




