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Nasza Konferencja to wyjątkowa okazja dla Państwa firmy
na zaprezentowanie swojej marki w roli eksperta branży

mobile. Wsparcie MTC2021 to nie tylko okoliczność
sprzyjająca wyeksponowaniu swoich produktów i usług. 

To przede wszystkim możliwość wyróżnienia się na tle innych 
i zaprezentowania się jako firma, której jednym z celów jest

wsparcie rozwoju i edukacji. To także jeden z kroków 
w długotrwałym procesie budowania wizerunku pracodawcy
i szansa na pokazanie swojej firmy z nieco innej strony, która

na pewno polepszy wizerunek w gronie potencjalnych
pracowników.

W związku z tym, proponujemy Państwu współpracę opartą
na pakietach sponsorskich opisanych poniżej. Jeżeli

posiadają Państwo odrębną wizję współpracy jesteśmy
otwarci na wszelkie propozycje i sugestie odnośnie tego, jak

najlepiej możemy zrealizować Państwa cele przy okazji
organizacji naszego wydarzenia. 

Niech Państwa firma wyróżni się na tle konkurencji dzięki
sponsorowaniu Mobile Trends Conference 2021.

O NAS.



4-5 marca 2021 roku,
wydarzenie online.

CZAS I MIEJSCE. 

Celem Konferencji jest podniesienie kwalifikacji uczestników,
integracja społeczności branż związanych z nowymi technologiami,

popularyzowanie nowych zastosowań w kanale mobile, a także
wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami.

CEL I MISJA. 



Mobile Trends Conference to doroczne święto branży mobile, które
nieprzerwanie odbywa się od 2012 roku. MTC2021 to jubileuszowa, 10. edycja

największej w Polsce cyklicznej Konferencji poświęconej nowym technologiom,
projektowaniu aplikacji, designowi, UX, UI, trendom oraz marketingowi 

w branży mobile. Adresowana jest do ludzi, którzy chcą wiedzieć wszystko 
o trendach mobilnych. 

Tradycyjnie wydarzeniem nierozłącznym Konferencji będzie Gala wręczenia
nagród Mobile Trends Awards. Już od 10 lat jest to najbardziej prestiżowe

wyróżnienie branży mobilnej w Polsce. Co roku konkurują ze sobą silne firmy 
i marki, które oceniane są za perfekcję, dostosowanie się do potrzeb

użytkowników, innowacyjność oraz rozpoznawalność.

WIZJA. 



Konferencja skierowana jest do szerokiej branży mobile, w szczególności do
managerów działów marketingu, działów tworzenia, projektowania i promocji

aplikacji, kadry zarządzającej oraz właścicieli firm. Dzięki zróżnicowanej
tematyce prelekcji otwiera się zarówno na doświadczonych specjalistów, jak 

i na entuzjastów mobile, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tym świecie. 

Wydarzenie jest dla wszystkich, którzy uwzględniają już mobile w swojej
działalności oraz tych, którzy koniecznie powinni to jak najszybciej nadrobić.

GRUPA DOCELOWA. 



POZNAJ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.
Złoty Sponsor. 
Dla tych, którzy chcą jak najmocniej pokazać swoją
działalność i w pełni zaistnieć na rynku. Najbardziej
prestiżowy tytuł na wyłączność, oferujący wiele korzyści. 

Srebrny Sponsor. 
Dla tych, którzy prężnie działają na rynku i chcą
podkreślić swoją pozycję. To okazja do prezentacji oferty
i zaakcentowania swoich atutów w stosunku do innych
firm. 

Brązowy Sponsor. 
Dla tych, którzy chcą pokazać się od jak najlepszej
strony, dać się zauważyć i poznać nowym partnerom
biznesowym oraz nawiązać nowe relacje. 

Sponsor. 
Dla tych, którzy planują zwiększyć popularność swojej
marki przy mniejszym nakładzie finansowym, a także
podkreślić swoją obecność na rynku oraz zdobyć nowe
kontakty.



POZNAJ OFERTĘ WSPÓŁPRACY.
Sponsor Gali Mobile Trends Awards 2020.
Dla tych, którzy chcą zaznaczyć swoją pozycję na rynku 
i zaakcentować swoją obecność wśród marek, które
tworzą projekty mobilne na najwyższym poziomie.

Sponsor transmisji online MTC2021.
Dla tych, którzy chcą promować logo i brand poprzez
umieszczenie swojego znaku w dwudniowej transmisji 
z wydarzenia.

Sponsor transmisji online Gali Mobile
Trends Awards 2020.
Dla tych, którzy chcą promować logo i brand poprzez
umieszczenie swojego znaku w transmisji z wieczornej
Gali rozdania nagród.

Partner logistyczny.
Dla tych, którzy chcą stać się częścią Mobile Trends
Conference i podzielić się tą informacją ze wszystkimi
uczestnikami biorącymi udział z różnych części Polski.



ZŁOTY SPONSOR.
Liczba możliwych sponsorów - 1; 

Dostęp do transmisji z Konferencji dla 10 osób; 

Nieograniczony dostęp do transmisji z Gali Mobile Trends Awards 2020;

Prezentacja/film Sponsora podczas otwarcia Konferencji - max 2 min; 

Prezentacja/film Sponsora w trakcie Konferencji - dwukrotnie po max 1 min; 

Możliwość przeprowadzenia ankiety wśród uczestników; 

2 prelekcje przedstawicieli firmy podczas konferencji - po 25 min (wyłącznie prelekcje merytoryczne,

organizator ma prawo do odrzucenia prelekcji sprzedażowych); 

Dostęp do bazy adresów mailowych uczestników Konferencji, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych

osobowych w celach marketingowych; 

Umieszczenie logo Sponsora na każdej podstronie serwisu internetowego Konferencji wraz z odnośnikiem do

strony www Sponsora, na planszy wyświetlanej w przerwach między prelekcjami, na publikowanych

reklamach;

Możliwość przekazania materiałów firmowych do wysyłki uczestnikom w formie elektronicznej; 

Wymienienie nazwy Sponsora podczas rozpoczęcia i zakończenia Konferencji; 

Informacja o Sponsorze w portalach społecznościowych (Facebook - prawie 6 tys. obserwujących, Twitter,

Instagram, LinkedIn) oraz w zapowiedziach prasowych i wybranych mailingach; 

Informacja o sponsorowaniu nagrody głównej lub nagród dodatkowych, o ile Sponsor takie ufunduje;

Artykuł w serwisie MobileTrends.pl (treść dostarcza Sponsor);

Dedykowany mailing z informacją o Złotym Sponosrze i reklamą Sponsora;

Rabat 30% na zakup dodatkowych biletów na Konferencję; 

KOSZT PAKIETU - 25 000 ZŁ NETTO



SREBRNY SPONSOR.
Liczba możliwych sponsorów - 2; 

Dostęp do transmisji z Konferencji dla 6 osób; 

Nieograniczony dostęp do transmisji z Gali Mobile Trends Awards 2020;

Prezentacja/film Sponsora w trakcie Konferencji - dwukrotnie po max 1 min; 

Prelekcja przedstawicieli firmy podczas konferencji - 25 min (wyłącznie prelekcje merytoryczne,

organizator ma prawo do odrzucenia prelekcji sprzedażowych); 

Dostęp do bazy adresów mailowych uczestników Konferencji, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie

danych osobowych w celach marketingowych; 

Umieszczenie logo Sponsora na każdej podstronie serwisu internetowego Konferencji wraz z odnośnikiem

do strony www Sponsora, na planszy wyświetlanej w przerwach między prelekcjami;

Możliwość przekazania materiałów firmowych do wysyłki uczestnikom w formie elektronicznej; 

Wymienienie nazwy Sponsora podczas rozpoczęcia i zakończenia Konferencji; 

Informacja o Sponsorze w portalach społecznościowych (Facebook - prawie 6 tys. obserwujących, Twitter,

Instagram, LinkedIn) oraz w zapowiedziach prasowych i wybranych mailingach; 

Artykuł w serwisie MobileTrends.pl (treść dostarcza Sponsor);

Informacja o sponsorowaniu nagrody głównej lub nagród dodatkowych, o ile Sponsor takie ufunduje;

Rabat 25% na zakup dodatkowych biletów na Konferencję; 

KOSZT PAKIETU - 20 000 ZŁ NETTO



Liczba możliwych sponsorów - 3;

Dostęp do transmisji z Konferencji dla 4 osób;

Nieograniczony dostęp do transmisji z Gali Mobile Trends Awards 2020;

Prezentacja/film Sponsora w trakcie Konferencji - jednokrotnie przez max 1 min;

Umieszczenie logo Sponsora na każdej podstronie serwisu internetowego

Konferencji wraz z odnośnikiem do strony www Sponsora, na planszy wyświetlanej 

 w przerwach między prelekcjami;

Możliwość przekazania materiałów firmowych do wysyłki uczestnikom w formie

elektronicznej;

Wymienienie nazwy Sponsora podczas rozpoczęcia i zakończenia Konferencji;

Informacja o Sponsorze w portalach społecznościowych (Facebook - prawie 6 tys.

obserwujących, Twitter, Instagram, LinkedIn) oraz w zapowiedziach prasowych          

i wybranych mailingach;

Informacja o sponsorowaniu nagrody głównej lub nagród dodatkowych, o ile

Sponsor takie ufunduje;

Rabat 20% na zakup dodatkowych biletów na Konferencję;

BRĄZOWY SPONSOR.

KOSZT PAKIETU - 15 000 ZŁ NETTO



Liczba możliwych sponsorów - 6;

Dostęp do transmisji z Konferencji dla 2 osób;

Nieograniczony dostęp do transmisji z Gali Mobile Trends Awards 2020;

Umieszczenie logo Sponsora na każdej podstronie serwisu internetowego

Konferencji wraz z odnośnikiem do strony www Sponsora, na planszy wyświetlanej

w przerwach między prelekcjami;

Możliwość przekazania materiałów firmowych do wysyłki uczestnikom w formie

elektronicznej;

Wymienienie nazwy Sponsora podczas rozpoczęcia i zakończenia Konferencji;

Informacja o Sponsorze w portalach społecznościowych (Facebook - prawie 6 tys.

obserwujących, Twitter, Instagram, LinkedIn) oraz w zapowiedziach prasowych        

 i wybranych mailingach;

Informacja o sponsorowaniu nagrody głównej lub nagród dodatkowych, o ile

Sponsor takie ufunduje;

Rabat 15% na zakup dodatkowych biletów na Konferencję;

SPONSOR.

KOSZT PAKIETU - 10 000 ZŁ NETTO



Liczba możliwych sponsorów - 3;

Dostęp do transmisji z Konferencji dla 2 osób;

Nieograniczony dostęp do transmisji z Gali Mobile Trends Awards 2020;

Informacja o Sponsorze w trakcie Gali;

Prezentacja/film Sponsora w trakcie Gali - max 1 min;

Umieszczenie logo Sponsora na każdej podstronie serwisu internetowego nagród

MTA wraz z odnośnikiem do strony www Sponsora;

Wymienienie nazwy Sponsora podczas rozpoczęcia i zakończenia Konferencji;

Informacja o Sponsorze w portalach społecznościowych (Facebook - prawie 6 tys.

obserwujących, Twitter, Instagram, LinkedIn) oraz w zapowiedziach prasowych        

 i wybranych mailingach;

Rabat 15% na zakup dodatkowych biletów na Konferencję;

SPONSOR GALI MOBILE TRENDS AWARDS*.

KOSZT PAKIETU - 6 000 ZŁ NETTO

* Organizator wyklucza możliwość wykupienia pakietu przez firmę, która nadesłała zgłoszenie do
konkursu.



Liczba możliwych sponsorów - 1;

Dostęp do transmisji z Konferencji dla 2 osób;

Nieograniczony dostęp do transmisji z Gali Mobile Trends Awards 2020;

Stałe logo widoczne podczas całej dwudniowej transmisji;

Umieszczenie logo Sponsora na każdej podstronie serwisu internetowego

Konferencji wraz z odnośnikiem do strony www Sponsora;

Możliwość przekazania materiałów firmowych do wysyłki uczestnikom w formie

elektronicznej;

Wymienienie nazwy Sponsora podczas rozpoczęcia i zakończenia Konferencji;

Informacja o Sponsorze w portalach społecznościowych (Facebook - prawie 6 tys.

obserwujących, Twitter, Instagram, LinkedIn) oraz w zapowiedziach prasowych        

 i wybranych mailingach;

Informacja o sponsorowaniu nagrody głównej lub nagród dodatkowych, o ile

Sponsor takie ufunduje;

Rabat 15% na zakup dodatkowych biletów na Konferencję;

SPONSOR TRANSMIJSI ONLINE MTC2021.

KOSZT PAKIETU - 15 000 ZŁ NETTO



Liczba możliwych sponsorów - 1;

Dostęp do transmisji z Konferencji dla 2 osób;

Nieograniczony dostęp do transmisji z Gali Mobile Trends Awards 2020;

Stałe logo widoczne podczas transmisji z Gali;

Prezentacja/film Sponsora w trakcie Gali - dwukrotnie po max 1 min;

Umieszczenie logo Sponsora na każdej podstronie serwisu internetowego nagród

MTA wraz z odnośnikiem do strony www Sponsora;

Wymienienie nazwy Sponsora podczas rozpoczęcia i zakończenia Konferencji;

Informacja o Sponsorze w portalach społecznościowych (Facebook - prawie 6 tys.

obserwujących, Twitter, Instagram, LinkedIn) oraz w zapowiedziach prasowych        

 i wybranych mailingach;

Rabat 15% na zakup dodatkowych biletów na Konferencję;

SPONSOR TRANSMIJSI ONLINE GALI MTA*.

KOSZT PAKIETU - 10 000 ZŁ NETTO

* Organizator wyklucza możliwość wykupienia pakietu przez firmę, która nadesłała zgłoszenie do
konkursu.



Liczba możliwych sponsorów - 1;

Dostęp do transmisji z Konferencji dla 2 osób;

Nieograniczony dostęp do transmisji z Gali Mobile Trends Awards 2020;

Artykuł w serwisie MobileTrends.pl (treść dostarcza Partner);

Dedykowany mailing z informacją o partnerstwie i reklamą Partnera;

Wysyłka materiałów fizycznych, statuetek i dyplomów w firmowym opakowaniu

Partnera (dostarcza Partner);

Umieszczenie logo Partnera na każdej podstronie serwisu internetowego

Konferencji i Gali wraz z odnośnikiem do strony www Partnera;

Możliwość przekazania materiałów firmowych do wysyłki uczestnikom w formie

elektronicznej;

Wymienienie nazwy Partnera podczas rozpoczęcia i zakończenia Konferencji;

Informacja o Partnerze w portalach społecznościowych (Facebook - prawie 6 tys.

obserwujących, Twitter, Instagram, LinkedIn) oraz w zapowiedziach prasowych        

 i wybranych mailingach;

Informacja o sponsorowaniu nagrody głównej lub nagród dodatkowych, o ile

Partner takie ufunduje;

Rabat 15% na zakup dodatkowych biletów na Konferencję;

PARTNER LOGISTYCZNY.

KOSZT PAKIETU - 12 000 ZŁ NETTO*

* Partner logistyczny pokrywa koszt wysyłki materiałów, statuetek i dyplomów.



STWÓRZMY RAZEM 
MTC2021!

KLAUDIA OBROCHTA
klaudia@mobiletrends.pl

537 33 89 57

https://www.instagram.com/mobile_trends/
http://www.2021.mobiletrends.pl/
https://www.linkedin.com/company/mobiletrends-pl/
https://www.facebook.com/mobiletrendspl
https://twitter.com/MobileTrendsPL

