
      

Piaseczno, 01.08.2016 r. 
           

                  Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna, Organizator Eko-Niedziel  

adres do korespondencji: 

„Piaseczyńska Fundacja Ekologiczna”                                                                                                                      KRS: 0000356874                                                        

05-500 Piaseczno, ul. gen. Sikorskiego 20;                                                                                                              NIP: 123-122-93-58 

tel.: 661-626-146; e-mail: pfekologiczna@gmail.com;                                                                                          REGON: 142499883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Oferta uczestnictwa w „Eko-Niedzieli” 

 
 

Zapraszamy Państwa firmę do zapoznania się z ofertą współpracy dotyczącej organizacji „Eko-Niedzieli” na 

Rynku Miejskim w Piasecznie dnia 28.08.2016 r. w godzinach 10:00 -16:00. 

 

 

Szczegóły Oferty 
 

Udział Państwa Firmy w „Eko-Niedzieli”  to możliwość: 

 

 Wygłoszenia informacji o działalności Państwa firmy podczas „Eko-Niedzieli”; 

 Umieszczenia stanowiska wystawowego Państwa firmy podczas „Eko-Niedzieli” o maksymalnych 

wymiarach 3x6 m; 

 Włączenia stanowiska Państwa firmy w skład warsztatów znajdujących się na „Mapie Eko-Skarbów” 

(każdy uczestnik Eko-Niedzieli, który chce zdobyć upominek rzeczowy musi odwiedzić każde 

stanowisko i skompletować pieczątki ze stanowisk umieszczonych na „Mapie Eko-Skarbów”);  

 Rozmieszczenia banerów, roll-upów oraz innych materiałów reklamowych o zbliżonym charakterze 

Państwa firmy na podczas „Eko-Niedzieli” poza stanowiskiem wystawowym; 

 Umieszczenia logotypu Państwa firmy na rewersie koszulek osób odpowiedzialnych za organizację i 

obsługę wydarzenia „Eko-Niedziela”;  

 Umieszczenia logotypu Państwa firmy na smyczach reklamowych osób odpowiedzialnych za 

organizację i  obsługę wydarzenia „Eko-Niedziela” oraz gości VIP;  

 Umieszczenie logotypu Państwa firmy na ostataniej stronie folderu informacyjnego „Eko-Niedzieli”; 

 Umieszczenie logotypu Państwa firmy w dolnej części plakatu „Eko-Niedzieli” 

(po  100  plakatów  formatu  A2 oraz A3 rozwieszonych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno (w tym 

wiaty autobusowe w Piasecznie); 

 Umieszczenie logotypu Państwa firmy na ulotce reklamowej „Eko-Niedzieli” formatu A5 (1000 szt.) 

rozkolportowanych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno; 

 Umieszczenie logotypu Państwa firmy na upominku (kubek z logo) wręczanym uczestnikom  

„Eko-Niedzieli, którzy odwiedzą wszystkie stanowiska ekologiczne PFE; 
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CENNIK  
 

Koszty objęcia udziałów w „Eko-Niedzieli”            

Rodzaj udziału Koszt netto 

Umieszczenia stanowiska wystawowego Państwa firmy o wymiarach 3x3 m 150 PLN 

Umieszczenia stanowiska wystawowego Państwa firmy o wymiarach 3x4,5 m 200 PLN 

Umieszczenia stanowiska wystawowego Państwa firmy o wymiarach 3x6 m 250 PLN 

Włączenia stanowiska Państwa firmy w skład warsztatów znajdujących się na „Mapie Eko-

Skarbów” 
200 PLN 

Rozmieszczenie baneru firmowego (cena za 1 m2) poza stanowiskiem wystawowym 25 PLN 

Rozmieszczenie roll-upu firmowego  (1 szt.)  -  wym. maks. 150 x 200 cm poza stanowiskiem 

wystawowym 
100 PLN 

Umieszczenie logotypu Państwa firmy na rewersie koszulek obsługi 150 PLN 

Umieszczenie logotypu Państwa firmy na smyczach reklamowych 50 PLN 

Umieszczenie logotypu Państwa firmy na upominku (kubek z logo) wręczanym uczestnikom 

„Eko-Niedzieli 
250 PLN 

Umieszczenie logotypu Państwa firmy na ostataniej stronie folderu informacyjnego  

„Eko-Niedzieli” 
100 PLN 

Umieszczenie logotypu Państwa firmy w dolnej części plakatu „Eko-Niedzieli” - 200 plakatów 

formatu A2 oraz A3 rozwieszonych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno (w tym wiaty 

autobusowe w Piasecznie)) 

100 PLN 

Umieszczenie logotypu Państwa firmy w dolnej części plakatu „Eko-Niedzieli” - 1000 ulotek 

reklamowych formatu A5 rozkolportowanych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno 
100 PLN 

Wygłoszenia informacji o działalności Państwa firmy gratis 

Wypożyczenie namiotu 3x3 m 100 PLN 

 
Kwota brutto = koszt netto + podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy z Państwa strony. Mamy nadzieję, że wspólnie 

będziemy mogli podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców i promować aktywną postawę wobec 

przyrody. 

Prosimy o odpowiedź dotyczącą zakresu udziału Państwa Firmy w „Eko-Niedzieli” w 

terminie  do  12  sierpnia 2016 r. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt mailowy na adres 

pfekologiczna@gmail.com lub telefoniczny pod numerem +48 661-626-146. 

 
 

 

Z wyrazami szacunku, 

Prezes Zarządu PFE  

 Piotr Jarek  
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OFEROWANE PAKIETY 

 

Pakiet „Standard”   

Rodzaj udziału w „Eko-Niedzieli” 

Umieszczenie stanowiska wystawowego Państwa firmy o wymiarach 3x3 m 

Rozmieszczenie baneru firmowego o powierzchni maksymalnej 2 m2 

Umieszczenie logotypu Państwa firmy w dolnej części plakatu „Eko-Niedzieli” – po 100 szt. plakatów formatu 

A2 oraz A3 rozwieszonych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno (w tym wiaty autobusowe w Piasecznie) 

Umieszczenie logotypu Państwa firmy w dolnej części plakatu „Eko-Niedzieli” - 1000 ulotek reklamowych 

formatu A5 rozkolportowanych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno 

 Koszt regularny elementów pakietu: 450 PLN 

 Rabat przy wyborze pakietu „Standard”: 22 % 

 Koszt całkowity pakietu „Standard”: 350 PLN 

 
Kwota brutto = koszt netto + podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

 

Pakiet „Standard” oferuje 22 % niższy koszt w stosunku do cen regularnych przy osobno wybieranych.  

 

 

Pakiet „Premium”   

Rodzaj udziału w „Eko-Niedzieli” 

Umieszczenie stanowiska wystawowego Państwa firmy o wymiarach 3x3 m 

Rozmieszczenie baneru firmowego o powierzchni maksymalnej 2 m2 

Umieszczenie logotypu Państwa firmy w dolnej części plakatu „Eko-Niedzieli” – po 100 szt. plakatów formatu 

A2 oraz A3 rozwieszonych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno (w tym wiaty autobusowe w Piasecznie) 

Umieszczenie logotypu Państwa firmy w dolnej części plakatu „Eko-Niedzieli” - 1000 ulotek reklamowych 

formatu A5 rozkolportowanych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno 

Włączenia stanowiska Państwa firmy w skład warsztatów znajdujących się na „Mapie Eko-Skarbów” 

Umieszczenie logotypu Państwa firmy na rewersie koszulek osób odpowiedzialnych za organizację i obsługę 

wydarzenia „Eko-Niedziela” 

 Koszt regularny elementów pakietu: 800 PLN 

 Rabat przy wyborze pakietu „Premium”: 37,5 % 

 Koszt całkowity pakietu „Premium”: 500 PLN 
 
Kwota brutto = koszt netto + podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

 

Pakiet „Premium” oferuje ponad 37 % niższy koszt w stosunku do cen regularnych przy osobno wybieranych 

elementach. Pakiet „Premium” to bogatsza wersja pakietu „Standard” oferująca umieszczenie logotypu Państwa 

firmy na rewersie koszulek osób odpowiedzialnych za organizację i obsługę wydarzenia „Eko-Niedziela” oraz 

włączenia stanowiska Państwa firmy w skład warsztatów znajdujących się na „Mapie Eko-Skarbów” 


