
 

Hortus Media Sp. z o.o. 
ul. Czerwieńskiego 3a/17; 31-319 Kraków 
T. 608 500 501, 608 504 404; biuro@jagodnik.pl 

Szanowni Państwo  

Zainteresowanie uprawą suchodrzewu jadalnego (jagody kamczackiej) 

ciągle okazuje się być bardzo duże. Wynika to z jednej strony z 

zapotrzebowania na owoce tego gatunku, jak też zainteresowania 

plantatorów uprawą nowych gatunków sadowniczych. Owoce jagody 

kamczackiej ze względu na swoje niezwykłe właściwości prozdrowotne są 

poszukiwane na rynku, zarówno jako owoce świeże, ale przetworzone w 

różny sposób. Interesuje się nim przemysł przetwórczy ale również farmaceutyczny.  

II już Konferencja Kamczacka odbywać się będzie w listopadzie 2017 roku. Tym razem na jej 

realizację wybraliśmy renomowane Centrum Konferencyjne Hotelu Mazurkas w Ożarowie 

Mazowieckim. Realizowane tam dotychczas Konferencje Borówkowe cieszyły się bardzo dużym 

uznaniem i przebiegały bardzo sprawienie. Także I Konferencja Kamczacka, która miała miejsce 

w listopadzie 2015 roku, była bardzo udana – wzięło w niej udział ponad 500 osób. Zapraszam 

na FILM - https://youtu.be/0HRCfbx7EnU      

 

Konferencja Kamczacka 2017  

Termin: 9 listopad 2017 roku  

Miejsce: Hotel Mazurkas *** Ożarów Mazowiecki   

Liczba uczestników – 500 +  

Wstęp dla uczestników płatny  

Dla celów tej konferencji uruchomiona zostanie strona internetowa 

www.konferencjakamczacka.pl poprzez którą realizowana będzie rejestracja uczestników, jak 

również zamieszczane będą na niej informacje organizacyjne związane z Konferencją. 

Konferencja promowana jest również poprzez profil Facebook - 

https://web.facebook.com/konferencjakamczacka/  

Części  wykładowej towarzyszyć będzie wystawa rozwiązań i technologii niezbędnych przy 

uprawie tego gatunku. Będzie to zarazem okazja do zaprezentowania Państwa produktów. 

 

 

 

 

https://youtu.be/0HRCfbx7EnU
http://www.konferencjakamczacka.pl/
https://web.facebook.com/konferencjakamczacka/
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REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW 

 

Jak zostać głównym sponsorem?  

• Pula głównych sponsorów została już wyczerpana  

 

SPONSOR ZWYCZAJNY:  

Ta propozycja również skierowana jest do wybranych firm działających w branży. Sponsor zwyczajny 

obciążony jest kosztami uczestnictwa w wysokości 5500 zł (netto). W zamian otrzymuje:  

• Uprzywilejowane miejsce wystawowe (powierzchnia jest niestety ograniczona),  

• 1 stronę reklamy w materiałach konferencyjnych,  

• umieszczenia loga we wszystkich materiałach informacyjnych i zaproszeniach na Konferencję (w 

zakładce „Sponsorzy”),  

• logo na stronie www zapraszającej na Konferencję (w zakładce „Sponsorzy”)  

• bezpłatny udziału w uroczystej kolacji (dla 3 osób) 

Z uwagi na rozpoczęte już przygotowania do Konferencji, proszę o jak najszybsze zgłoszenie swojej firmy 

jako Sponsora Konferencji Borówkowej.  

UWAGA: Liczba firma jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają 

przedsiębiorstwa, które zdecydowały się być Sponsorem poprzednich edycji Konferencji Borówkowej.  

WYSTAWCY:  

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa, w której uczestniczyć będą firmy dostarczające środki do 

produkcji, maszyny i technologie niezbędne przy prowadzeniu borówkowych plantacji. Dla Wystawców 

będą udostępnione miejsca wystawowe w postaci stolików na materiały + miejsce na ustawienie rollapu 

lub baneru. W programie Konferencji przewidziany będzie czas na odwiedzenie wystawców (przerwy 

kawowe, obiadowa, czas przed rozpoczęciem Konferencji). Koszt wykupienia miejsca wystawowego 

wynosi 2500 zł (netto). Ponadto dla każdej firmy/wystawcy przepadać będą 2 zaproszenia na uroczystą 

wieczorną kolację w Hotelu MAZURKAS. 

Uwaga: LICZBA MIEJSC WYSTAWOWYCH JEST OGRANICZONA, KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ DECYDUJE O 

PRZYDZIALE MIEJSCA WYSTAWOWEGO!  

 

Zgłoszenia przyjmowane poprzez elektroniczną rejestrację na stronie 

http://www.konferencjaborowkowa.pl/dla-wystawcow/  

 

http://www.konferencjaborowkowa.pl/dla-wystawcow/
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Reklama w materiałach konferencyjnych  

Dla wszystkich uczestników Konferencji zostaną przygotowane materiały zawierające streszczenia 

wykładów wygłoszonych w trakcie jej trwania. Materiały będą przygotowane i wydane przez firmę 

Hortus Media, format B5, kolor, nakład 1000 egzemplarzy. Egzemplarze, które pozostaną po 

Konferencji, będą sprzedawane m.in. za pośrednictwem portalu jagodnik.pl. Koszt reklamy w 

materiałach konferencyjnych:  

1 strona – 1200 zł (netto) 

½ strony – 700 zł (netto)    

Materiały reklamowe prosimy dostarczyć nie później jak do 31 września 2017 roku.  

 

Zapraszamy do wykupu pakietów – WAŻNE DO 20 WRZEŚNIA:  

Pakiet PPODSTAWOWY Pakiet PREMIUM 

 miejsce wystawowe  

 udział w uroczystej kolacji 

dla 2 osób  

 miejsce wystawowe  

 udział w uroczystej kolacji 

dla 2 osób  

 1 strona reklamy w 

materiałach konferencyjnych  

2500 zł (+ Vat) 3400 zł (+ Vat)  

 oszczędzasz 300 zł !!! 

UWAGA: Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest opłacenie wybranych usług do 20 października 

2017 roku, według wystawionej Faktury zaliczki.  

 

Wybierz pakiet i zarejestruj się wypełniając Formularz   

Kontakt:  mariusz.podymniak@hortusmedia.pl /608 500 501  

 

Mariusz Podymniak  

Tel. 608500501/ mariusz.podymniak@hortusmedia.pl  

Jagodnik to jedyny w swoim rodzaju sposób dostarczania wiedzy o uprawie roślin jagodowych. 
Przez jedyny w branży Portal, największe i najpopularniejsze Czasopismo oraz największe 

branżowe Konferencje docieramy do wszystkich uczestników jagodowego rynku w Polsce. 
Pomagamy rozumieć więcej i szybciej wdrażać nowe rozwiązania. System, jaki zbudowaliśmy, 

działa, ponieważ łączy nas świadomość celu i praktyczne podejście. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiT6-8UbCzvod4ZA6miCA4gVhjgNTIy4vUTBIhLeSMxiP_WA/viewform?usp=sf_link
mailto:mariusz.podymniak@hortusmedia.pl
mailto:mariusz.podymniak@hortusmedia.pl

