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9 EDYCJA e-Commerce Polska awards 2021
e-Commerce Polska awards to najważniejszy konkurs i
wyróżnienie dla branży e-commerce. To znak
wiarygodności w branży i sukcesów w działaniu. Jego
ideą jest docenienie najefektywniejszych
działań/usług/technologii, odwagi we wdrażaniu
innowacji czy nieszablonowego podejścia do biznesu i
wielokanałowego konsumenta, wysokiej efektywności
przy niskim budżecie czy zmian w podejściu do modelu
biznesowego i szybkiego reagowania na zmiany
branżowe. Konkurs skierowany jest do e-sklepów, eusług i e-płatności, których działania w sposób znaczący
mają wpływ na rozwój branży e-commerce.

23.09.2021 Gala
Mysia3 Warszawa
www.eizba.pl

Oferta sponsoringowa e-Commerce Polska
awards 2021
PARTNER GŁÓWNY
• status Partnera Głównego
• branding - www, roll-up we foyer, na sali gdzie odbywają się wręczenia nagród, logo na ekranach (foyer oraz ekran główny), logo w
komunikacji SM, mailingach
• kampania na FB: dotarcie do 15000 użytkowników
• informacje o partnerstwie w informacjach prasowych wysyłanych do mediów
• informacja o partnerstwie w grudniowym Magazynie e-Izby
• wręczenie nagrody
• 5 wejściówek
KWOTA 25 000 zł netto

PARTNER WSPIERAJĄCY
• status Partnera Wspierającego
• branding – roll-up we foyer, www, logo na ekranach (foyer oraz ekran główny)
• podziękowania w grudniowym Magazynie e-Izby
• wręczenie nagrody
• 3 wejściówki
KWOTA 15 000 zł netto
PARTNER
• wręczenie nagrody
KWOTA 4000 zł netto

www.eizba.pl

2 EDYCJA Dyrektor e-Commerce Roku 2021

Konkurs Dyrektor e-Commerce Roku powstał z myślą o ludziach
stojących za sukcesem innowacyjnych projektów, działań i
wdrożeń w biznesach e-commerce. To jedna z najszybciej
rozwijających się branż. Wymaga interdyscyplinarnej wiedzy,
umiejętności i zaangażowania liderów, z których wizją utożsami
się zespół, a finalnie tysiące i miliony e-konsumentów. To styl
myślenia, otwartość i działania dyrektorów e-commerce i ich
zespołów pomagają we wdrażaniu innowacji i w efekcie
sprawia, że marka odnosi sukcesy na rynku.

23.09.2021 Gala
Mysia3 Warszawa
www.eizba.pl

Oferta sponsoringowa Dyrektor eCommerce Roku
PARTNER GŁÓWNY
• status Partnera Głównego
• branding - www, roll-up we foyer, na sali gdzie odbywają się wręczenia nagród, logo na ekranach (foyer oraz ekran główny), logo w
komunikacji SM, mailingach
• kampania na FB: dotarcie do 15000 użytkowników
• informacje o partnerstwie w informacjach prasowych wysyłanych do mediów
• informacja o partnerstwie w grudniowym Magazynie e-Izby
• wręczenie nagrody
• 5 wejściówek
KWOTA 25 000 zł netto

PARTNER WSPIERAJĄCY
• status Partnera Wspierającego
• branding – roll-up we foyer, www, logo na ekranach (foyer oraz ekran główny)
• podziękowania w grudniowym Magazynie e-Izby
• wręczenie nagrody
• 3 wejściówki
KWOTA 15 000 zł netto
PARTNER
• wręczenie nagrody
KWOTA 4000 zł netto

www.eizba.pl

WIELKI POWRÓT 2021 – PERFORMANCE
MARKETING DIAMONDS CEE

Konkurs Performance Marketing Diamonds CEE jako
jedyny konkurs w Polsce docenienia i pokazuje nie
tylko kampanie performance realizowane na polskim
rynku, ale także w całym regionie CEE. To szansa dla
polskich marketerów i agencji na pokazanie swoich
działań poza granicami PL! To także szansa dla
międzynarodowych graczy na pochwalenie się
swoimi działaniami realizowanymi u nich, na
lokalnym rynku, ale także i w Polsce.

20.05.2021 Gala
3one33 Warszawa
www.eizba.pl

Oferta sponsoringowa Performance
Marketing Diamonds CEE 2021
PARTNER GŁÓWNY
• status Partnera Głównego
• branding - www, roll-up we foyer, na sali gdzie odbywają się wręczenia nagród, logo na ekranach (foyer oraz ekran główny), logo w
komunikacji SM, mailingach
• kampania na FB: dotarcie do 15000 użytkowników
• informacje o partnerstwie w informacjach prasowych wysyłanych do mediów
• informacja o partnerstwie w grudniowym Magazynie e-Izby
• wręczenie nagrody
• 5 wejściówek
KWOTA 25 000 zł netto

PARTNER WSPIERAJĄCY
• status Partnera Wspierającego
• branding – roll-up we foyer, www, logo na ekranach (foyer oraz ekran główny)
• podziękowania w grudniowym Magazynie e-Izby
• wręczenie nagrody
• 3 wejściówki
KWOTA 15 000 zł netto
PARTNER
• wręczenie nagrody
KWOTA 4000 zł netto

www.eizba.pl

BADANIA
I RAPORTY

Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2021
PARTNER MERYTORYCZNY
• status Partnera Merytorycznego
• reklama w raporcie
• komentarz w informacji prasowej o raporcie
• komunikacja o partnerze w serwisach społecznościowych e-Izby
• możliwość udzielania komentarza w raporcie 4000 znaków
• informacja o partnerstwie w grudniowym Magazynie e-Izby
• logotyp Partnera na okładce oraz wewnątrz raportu
• kampania na FB do grupy 15000 odbiorców
KWOTA: 20 000 zł netto
PARTNER
• status Partnera
• możliwość udzielenia komentarza w raporcie 4000 znaków
• komentarz Partnera w jednej informacji prasowej o raporcie
KWOTA: 10 000 zł netto
REKLAMA W RAPORCIE:
• jednostronicowa reklama w poradniku
KWOTA: 4000 zł netto

www.eizba.pl

e-Commerce Post Covid
PARTNER MERYTORYCZNY
• status Partnera Merytorycznego
• reklama w raporcie
• komentarz w informacji prasowej o raporcie
• komunikacja o partnerze w serwisach społecznościowych eIzby
• możliwość udzielania komentarza w raporcie 4000 znaków
• informacja o partnerstwie w grudniowym Magazynie e-Izby
• logotyp Partnera na okładce oraz wewnątrz raportu
• kampania na FB do grupy 15000 odbiorców
KWOTA: 20 000 zł netto
PARTNER
• status Partnera
• możliwość udzielenia komentarza w raporcie 4000 znaków
• komentarz Partnera w jednej informacji prasowej o raporcie
KWOTA: 10 000 zł netto
REKLAMA W RAPORCIE:
• jednostronicowa reklama w poradniku
KWOTA: 4000 zł netto

www.eizba.pl

BADANIA I RAPORTY
PARTNER MERYTORYCZNY
• status Partnera Merytorycznego
• reklama w raporcie
• komentarz w informacji prasowej o raporcie
• komunikacja o partnerze w serwisach społecznościowych e-Izby
• możliwość udzielania komentarza w raporcie 4000 znaków
• informacja o partnerstwie w grudniowym Magazynie e-Izby
• logotyp Partnera na okładce oraz wewnątrz raportu
• kampania na FB do grupy 15000 odbiorców
KWOTA: 20 000 zł netto
PARTNER
• status Partnera
• możliwość udzielenia komentarza w raporcie 4000 znaków
• komentarz Partnera w jednej informacji prasowej o raporcie
KWOTA: 10 000 zł netto
REKLAMA W RAPORCIE:
• jednostronicowa reklama w poradniku
KWOTA: 4000 zł netto

www.eizba.pl

SZKOŁA
GOSPODARKI
CYFROWEJ

SZKOŁA GOSPODARKI CYFROWEJ

PARTNER
• status Partnera
• branding w trakcie wydarzenia
• komunikacja o partnerze na serwisach społecznościowych e-Izby
• komunikacja o partnerze w Weekly Update e-Izby
• podziękowania w grudniowym Magazynie e-Izby
KWOTA: 5 000 zł netto

www.eizba.pl

NETWORKING
BIZNESOWY

E-IZBA FRIDAY 2021

PARTNER
• status Partnera
• branding w trakcie wydarzenia
• komunikacja o partnerze na serwisach społecznościowych e-Izby
• komunikacja o partnerze w Weekly Update e-Izby
• podziękowania w grudniowym magazynie e-Izby
KWOTA: 5 000 zł netto

www.eizba.pl

MARKETING
I PR

PARTNERSTWO MAGAZYNU E-IZBY 2021

PARTNER MAGAZYNU
• reklama w magazynie
• komunikacja o partnerze na serwisach społecznościowych e-Izby
• kampania na FB do 4000 użytkowników
• wywiad w magazynie na ok. 4000 znaków
• logotyp partnera na okładce
KWOTA: 20 000 zł netto
REKLAMA
• reklama cała strona
KWOTA: 5 000 zł netto
MINI WYWIAD
• wywiad na ok. 3000 znaków
KWOTA: 5 000 zł netto

www.eizba.pl

WSPÓŁPRACUJEMY Z WAMI
Z PRZYJEMNOŚCIĄ

www.eizba.pl

Dziękujemy
i zapraszamy do
współpracy

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
ul. Pańska 96/4
00-837 Warszawa

wspolpraca@eizba.pl
www.eizba.pl

