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Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Exactus info@exactus.pl
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W imieniu Komitetu Organizacyjnego 
serdecznie zapraszam do aktywnego 
udziału w 20. Kongresie Polskiego To-
warzystwa Gastroenterologicznego. 

Poprzez ową aktywność — jako spo-
łeczność Towarzystwa — rozumiemy 
współtworzenie wydarzenia: angażu-
jącego, otwartego, pełniące funkcję 
nie tylko edukacyjną, ale także inte-
gracyjną. Wydarzenia, które pokazuje 
w równym stopniu perspektywę jak 
i detale naszej dziedziny medycyny. 
W naszej opinii, takie spotkanie może 
mieć fundamentalne znaczenie dla 
rozwoju i kreowania innowacji. 

W cieniu zdobywania praktycznej 
wiedzy będziemy spoglądać ukrad-
kiem na sytuację geopolityczną, 
rozwój gospodarczy, procesy globa-
lizacyjne. Niezmiernie istotne jest śro-
dowisko w którym rozwija się gastro-
enterologia. W ujęciu systemowym 
rola lekarza wydaje się niewielka, ale 
w tym praktycznym, lokalnym jest 
nieoceniona. Podczas Kongresu war-
to spojrzeć na gastroenterologię jako 
element zmieniającego się systemu 
ochrony zdrowia, porozmawiać o 
mobilności lekarzy i pacjentów, zmia-
nach społecznych, demografii, prze-
pływie informacji, potrzebach tech-
nologicznych. 

Eksperci, badacze podkreślają, że 
kierunki rozwoju sektora ochrony 
zdrowia są zależne od tego jak silne 
będą zmiany i postępy wpływające 
na czynniki kształtujące ten sektor. 
Gastroenterologia nie jest wyjątkiem, 

dotyczą nas te same reguły. Kon-
gres powinien być zatem płaszczyzną 
dyskusji profesjonalistów: medyków 
oraz przedstawicieli biznesu o tym, 
jak tworzyć nowe usługi i sposoby 
leczenia tak, aby zaspokoić potrze-
by społeczeństw i jeszcze lepiej dia-
gnozować i leczyć choroby. Debata 
powinna dotyczyć również nowych, 
unikalnych programów badawczych, 
umożliwiających odkrywanie nowych 
rozwiązań w medycynie i wspierają-
cych rozwój nauki.

Musimy mieć świadomość, że nowe 
technologie budują doświadczenia 
i okazje biznesowe. Trendy, obser-
wacje, przełomy, chęć bycia „o krok 
przed”, to tylko puste słowa jeżeli fak-
tycznie, w sposób skuteczny nie pro-
wadzą do nowoczesnego wsparcia 
i leczenia pacjentów. Cały czas cho-
dzi przecież o troskę o zdrowie i życie 
człowieka. 

Serdecznie zapraszamy do współ-
tworzenia sesji edukacyjnych, sate-
litarnych, współtworzenia nowocze-
snej edukacji w ramach 20. Kongresu 
Polskiego Towarzystwa Gastroente-
rologicznego. Szczegóły znajdą Pań-
stwo na kolejnych stronach tego biu-
letynu. 

Do zobaczenia w Łodzi!

Prof. dr hab. n. med. 
Ewa Małecka-Wojciesko

spotKania zbliżają Do innowacji

http://www.20kongresptge.pl
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Łąkowa 29 to magiczny adres na mapie Łodzi. To właśnie tutaj, na miejscu dawnej Wy-
twórni Filmów Fabularnych, obok klubu muzycznego Wytwórnia powstał w 2013 r pierw-
szy w Polsce hotel marki DoubleTree by Hilton. Czterogwiazdkowy obiekt, położony w sa-
mym sercu Łodzi, łączy w sobie ducha filmowej tradycji z nowoczesnością i najwyższymi 
standardami obsługi.

Liczące prawie 5 tysięcy m² Centrum konferencyjne, składa się z 13 nowocześnie wypo-
sażonych sal oraz 4 odnowionych hal koncertowo-kongresowych oraz  dawnej sali ko-
laudacyjnej Wytwórni Filmów Fabularnych sali kinowej 3D.

Zapraszamy na wirtualny spacer po hotelu DoubleTree by Hilton

Jeśli będą chcieli Państwo obejrzeć hotel w realu, zapraszamy do kontaktu  
info@exactus.pl

Doubletree by hilton, łóDź

http://www.20kongresptge.pl
mailto:info@exactus.pl
https://www.google.com/maps/@51.7570827,19.4431363,0a,111.6y,352.64h,76.51t/data=!3m4!1e1!3m2!1sAF1QipOnpj98scDwCqfej-fIFMzkrLMJ8GWsa5st8ofk!2e10?source=apiv3
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Parter

Pierwsze
piętro

Sale dla firm, warsztaty

Hala V – wykłady

Sala balowa II

Sala balowa I

VIP room
Boardroom

Sala kinowa

Foyer kina

lunch – Hala II + III

Foyer

plakaty

Hala IV – wystawa

plan centrum 
Konferencyjnego

http://www.20kongresptge.pl
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Wystawa firm zostanie zorganizowana na parterze, 
w hali IV, obok głównej sali konferencyjnej (hala V) 
i naprzeciw sali lunchowej (hala II+III). W hali wysta-
wowej oraz przylegającym holu będą zorganizowa-
ne przerwy kawowe*.

stoiska wystawowe i koszty
Do wyboru są dwie opcje stoisk: 

 ● tylko powierzchnia wystawiennicza, która po-
zwala na elastyczność w zaprojektowaniu swoje-
go wystąpienia podczas Kongresu w ramach za-
mówionej powierzchni. 
Cena zawiera: stół, 2 krzesła, przyłącze elektryczne 
do 3 kW, codzienne sprzątanie stoiska, opis firmy/
produktu: w Programie Kongresu (do 100 słów), 
na stronie www Kongresu; logotyp firmy/produktu 
na stronie Kongresu oraz opis firmy z logotypem 
w aplikacji mobilnej Kongresu. 

 ● powierzchnia z zabudową standardową. 
Cena zawiera: stół, 2 krzesła, ścianki zewnętrzne, 
kosz na śmieci, wieszak na ubrania, fryz z nazwą 
firmy i numerem stoiska, codzienne sprzątanie 
stoiska, 1 punkt świetlny 150 W, 1 gniazdo elek-
tryczne 230 V, opis firmy/produktu: w Programie 
Kongresu (do 100 słów), na stronie www Kongre-
su; logotyp firmy/produktu na stronie Kongresu 
oraz opis firmy z logotypem w aplikacji mobilnej 
Kongresu.

Hala wystawowa jest wyłożona wykładziną podło-
gową w kolorze szarym.

Stoiska wystawowe zostały zaaranżowane w 8 pod-
stawowych rozmiarach, które mogą być zmodyfi-
kowane i dopasowane do indywidualnych potrzeb 
zamawiającego.

rozmiary stoisk cena netto

2,5 m x 2 m 3 682 €

3 m x 2 m 4 418 €

3 m x 3 m 6 627 €

3,5 m x 2 m 5 155 €

4 m x 2 m 5 891 €

4 m x 3 m 8 818 €

4,5 m x 2 m 6 627 €

5 m x 2 m 7 364 €

 ● Identyfikatory wystawcy: 1 szt. na każde rozpoczę-
te 3 m2.

 ● Identyfikatory wystawcy upoważniają do wejścia 
do sal wykładowych.

jakie będą kolejne kroki?
Po otrzymaniu zamówienia prześlemy potwierdze-
nie przyjęcia zamówienia wraz z fakturą pro forma. 
Wszelkie informacje techniczne zostaną przesłane 
w terminie późniejszym.

Jeśli natomiast preferowana powierzchnia będzie 
niedostępna, skontaktujemy się z Państwem, aby 
wskazać i omówić dostępne opcje.

jak zamówić powierzchnię 
wystawienniczą?
Jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału 
w wystawie towarzyszącej XX Kongresowi Polskiego 
Towarzystwa Gastroenterologii, prosimy o wypełnie-
nie formularza na stronie 18 i przesłaniu go mailem 
na adres: info@exactus.pl

wystawa
rejestracja personelu 
na stoisku
Rejestracja personelu będzie się odbywała on-line 
od dnia 3 kwietnia 2023. Informacja o rozpoczęciu 
i procedurze rejestracji zostanie przesłana mailem.

pakiet gastronomiczny
Opłata za pakiet gastronomiczny jest obowiązkowa 
dla wszystkich przedstawicieli firm biorących udział 
w Kongresie. Opłata obejmuje: całodzienne prze-
rwy kawowe oraz lunch każdego dnia Kongresu. Nie 
obejmuje kolacji w pierwszym dniu Kongresu.

informacje techniczne 
dla wystawców
Informacje techniczne dla wystawców będą do-
stępne na www.20kongresptge.pl od 15 czerwca 
2023. Prosimy o kontakt z Organizatorem wykonaw-
czym e-mail: info@exactus.pl jeśli będą jakiekolwiek 
wątpliwości bądź niejasności.

Dodatkowe stoisko recepcyjne
Istnieje możliwość zaaranżowania dodatkowej prze-
strzeni przy Recepcji Kongresu gdzie każdy uczest-
nik będzie odbierał materiały kongresowe. Idealne 
miejsce na powitanie uczestników Kongresu. Jeśli są 
Państwo zainteresowani taką dodatkową przestrze-
nią prosimy o kontakt email info@exactus.pl

* Organizator wykonawczy zastrzega sobie prawo do innego zaaranżowania przestrzeni konferencyjnej jeśli będzie to niezbędne dla prawidłowego zorganizowania Kongresu

Z uwagi na rosnącą inflację, a co za tym idzie wzrost kosztów wszystkich elementów życia gospodarczego, a jednocześnie nasze zobowiązanie 
zorganizowania XX Kongresu PTG-e w sposób profesjonalny i zgodnie ze standardami oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi przy takich 
wydarzeniach, wszystkie ceny podane są w Euro.

http://www.20kongresptge.pl
mailto:info@exactus.pl
mailto:info@exactus.pl


9 20. Kongres PolsKiego TowarzysTwa gasTroenTerologicznego www.20kongresptge.pl

plan 
wystawy
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Definicje
Organizator wykonawczy 
Exactus sp.j.

Wystawa 
Wystawa kongresowa odbywająca się równolegle 
z XX Kongresem Polskiego Towarzystwa Gastroen-
terologicznego. 

Wystawca 
Każda osoba, firma, organizacja, agencja wynaj-
mująca powierzchnię wystawienniczą na Wystawie.

Miejsce Wystawy/Obiekt 
Hotel DoubleTree By Hilton Łódź oraz wszystkie 
obiekty wynajęte przez Organizatora na potrzeby 
Wystawy. 

Godziny otwarcie wystawy 
Pół godziny przed rozpoczęciem pierwszego wykła-
du Kongresu i pół godziny po ostatnim wykładzie 
Kongresu.

Prawa handlowe 
Wyłączne prawa do wyrażenia zgody na wystawia-
nie towarów i prowadzenie transakcji handlowych 
w miejscu wystawy w okresie trwania Wystawy na-
leżą do Organizatora wykonawczego, który ma wy-
łączne prawo do udzielania zezwolenia Wystawcom 
zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wystawca nie 
zezwala innym osobom lub organizacjom na udo-
stępnianie swojego stoiska, bez uzyskania pisemnej 
zgody Organizatora wykonawczego. W przypadku 
wyrażenia zgody opłata za wynajem powierzchni 
przez Wystawcę może zostać zwiększona o kwotę 
odpowiednią dla dodatkowych osób lub organiza-
cji. Obowiązkiem Wystawcy jest przekazanie każdej 
osoby dzielącej jego stoisko wszystkich istotnych in-
formacji, w tym o niniejszym Regulaminie. Wystaw-
ca będzie odpowiedzialny za wszelkie prace zwią-

zane z jego wspólnym stoiskiem, w tym wpisy do 
Katalogu Kongresowego, dla osoby lub organizacji 
dzielącej stoisko.

Godziny otwarcia stoiska 
Stoisko musi pozostać otwarte i dostępne nie-
przerwanie dla osób biorących udział w Kongresie 
w godzinach wykładów oraz pół godziny przed naj-
wcześniejszym wykładem każdego dnia i pół godzi-
ny po ostatnim wykładzie każdego dnia. Na stoisku 
musi znajdować się personel je obsługujący.

Eksponaty 
Wszystkie towary dostarczane na stoisko muszą 
być odebrane przez przedstawiciela Wystawcy. 

Demontaż 
Demontaż stoiska i usuwanie eksponatów nie może 
się rozpocząć, dopóki Organizator wykonawczy nie 
potwierdzi, że hala jest wolna od wszystkich od-
wiedzających. Żadne stoisko ani jego zawartość 
nie mogą zostać usunięte przed oficjalnym za-
mknięciem Wystawy, chyba że po wcześniejszym 
uzgodnieniu. Stoisko musi zostać zdemontowane, 
a przestrzeń oczyszczona w ustalonym czasie: je-
śli Wystawca nie usunie swoich eksponatów i/lub 
elementów stoiska w ustalonym czasie, zostanie 
obciążony opłatą za każdą godzinę zwłoki. W przy-
padku nieopróżnienia powierzchni wystawienni-
czej lub nieprzywrócenia jej do stanu pierwotnego 
w wyznaczonym terminie Organizator wykonawczy 
uprawniony jest do zorganizowania i przeprowa-
dzenia w/w prac na koszt wystawcy i wykonawcy. 
W takim przypadku realizator zabudowy/wystaw-
ca zobowiązuje się do pokrycia kosztów demonta-
żu i usunięcia eksponatów i elementów zabudowy, 
transportu i utylizacji, oraz naprawy ewentualnych 
szkód w strukturze budynku, jego elementach lub 
instalacjach.

Wózki transportowe/platformowe 
Nie może być ruchu wózków transportowych, dopóki 
Organizator wykonawczy nie poinformuje, że wszy-
scy odwiedzający opuścili Wystawę. 

Identyfikatory 
Nietransferowalne identyfikatory na czas montażu 
dla osób zabudowujących stoiska zostaną prze-
kazane przez Organizatora wykonawczego nie-
odpłatnie. Nietransferowalne identyfikatory Wy-
stawcy będą przyznawane zgodnie z wynajmem 
powierzchni stoiska. 

ubezpieczenie
Wystawcy są zobowiązani do posiadania wszelkich 
niezbędnych ubezpieczeń w związku z Wystawą, 
którą (a) zabezpieczają Organizatora wykonaw-
czego przed utratą lub uszkodzeniem mienia Or-
ganizatora; (b) zabezpieczają wszelkie ewentualne 
roszczenia i żądania osób trzecich (w tym pra-
cowników, podwykonawców, Organizatora wyko-
nawczego i miejsca Kongresu, innych wystawców 
i ich pracowników, podwykonawców i agentów 
oraz zwiedzających) w odniesieniu do śmierci lub 
obrażeń ciała, utraty lub uszkodzenia mienia, spo-
wodowanego przez Wystawcę lub jego pracowni-
ków,  podwykonawców w wyniku ich działalności 
na stoisku i/lub w związku ze stoiskiem. Z wyjątkiem 
śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zanie-
dbaniem Organizatora wykonawczego, Organizator 
wykonawczy nie ponosi odpowiedzialności wobec 
Wystawcy za utratę zysków lub straty pośrednie,  
szkody, koszty, wydatki lub inne roszczenia. Cał-
kowita odpowiedzialność Organizatora wykonaw-
czego wobec Wystawcy nie może być wyższa niż 
kwota należna od Wystawcy. Wystawca naprawi 
wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi wyko-
nawczemu, jego mieniu, podwykonawcom, miejscu 
Kongresu, przez niego (Wystawcę), jego pracowni-

ków lub jego podwykonawców. Organizator wyko-
nawczy zastrzega sobie prawo do zażądania kopii 
polis ubezpieczeniowych Wystawcy oraz dowodu 
terminowej płatności składek przed Wystawą.

elektryczność
Wszelkie instalacje elektryczne stoisk muszą być 
wykonywane zgodne z wymogami zawartymi 
w warunkach budowlano-montażowych i BHP obo-
wiązujących na terenie Obiektu. Organizator wy-
konawczy w porozumieniu z Obiektem wyznacza  
głównego elektryka. Wszelkie podłączanie elemen-
tów elektrycznych stoiska/eksponatów do sieci 
Obiektu może być wykonane wyłącznie przez osoby 
upoważnione przez Organizatora wykonawczego. 

zabudowa stoiska
Generalnego wykonawcę zabudowy stoisk stan-
dardowych ustala Organizator wykonawczy. Zabu-
dowa standardowa obejmuje wykonanie ścian  ze-
wnętrznych stoiska w kolorze białym (OCTANORM); 
fryz z nazwą firmy wykonany czcionką ustaloną 
przez Organizatora wykonawczego i numerem sto-
iska (1 szt.) 1 punkt świetlny 150 W; jedno gniazdo 
elektryczne (230 V), koszt energii elektrycznej; stół 
i dwa krzesła; wieszak na ubrania; kosz na śmieci; 
codzienne sprzątanie stoiska. Jeśli projekty nade-
słane przez Wystawcę wymagają więcej materia-
łów i/lub pracy niż stoisko standardowe, Organiza-
tor wykonawczy obciąża Wystawcę dodatkowymi 
kosztami.

Wszelkie bardzo ciężkie eksponaty muszą zostać 
zatwierdzone przez Organizatora wykonawczego. 
Wszelkie dodatkowe prace dekoracyjne lub wy-
kończeniowe, których może wymagać Wystawca, 
mogą być wykonywane przez wybranego przez Wy-
stawcę wykonawcę i na jego koszt. Wystawcy, któ-

regulamin wystawy

http://www.20kongresptge.pl
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rzy zabudowują stoisko we własnym zakresie mu-
szą upewnić się, że wszystkie części ich stoiska są 
odpowiednio wykończone i reprezentacyjne. Żadna 
część stoiska nie może zwisać nad przejściami ani 
przekraczać wyznaczonych granic stoiska. Wystaw-
cy nie mogą wystawiać swoich eksponatów w taki 
sposób, aby w opinii Organizatora wykonawczego 
rozpraszały światło, utrudniały przejście lub widok 
wzdłuż otwartych przestrzeni lub przejść czy prze-
szkadzały innym wystawcom. Na teren Obiektu nie 
wolno wnosić benzyny ani innych niebezpiecznych 
bądź łatwopalnych płynów lub gazów, chyba że Or-
ganizator wykonawczy uprzednio wyrazi na to pi-
semną zgodę. Wszystkie materiały użyte do budowy, 
wykończenia i dekoracji stoisk muszą być niepal-
ne lub impregnowane roztworem ognioodpornym 
w sposób zgodny z przepisami. Puste skrzynie, karto-
ny i opakowania nie mogą być przechowywane na  
stoiskach. 

bezpieczeństwo 
i ubezpieczenie
Każdy Wystawca jest odpowiedzialny za bezpie-
czeństwo własnego stoiska i eksponatów oraz za 
ochronę ubezpieczeniową własną, swoich pra-
cowników jak również winien posiadać ubezpie-
czenie od odpowiedzialności cywilnej. W żadnym 
wypadku Organizator wykonawczy ani Obiekt nie 
ponoszą odpowiedzialności za powstałe straty lub 
szkody. Wystawca jest zobowiązany do przestrze-
gania wydawanych przez Organizatora wykonaw-
czego poleceń porządkowych. 

Maksymalne natężenie hałasu na stoisku spowodo-
wane prezentacją urządzeń, środkami reklamowymi, 
odtwarzaniem i wykonywaniem utworów muzycz-
nych itd., nie może przekroczyć 70 dB. Zabronione 
jest kierowanie kolumn głośnikowych w stronę cią-
gów komunikacyjnych i sąsiednich stoisk.

Na żądanie Organizatora wykonawczego Wystaw-
ca powinien obniżyć do wymaganego poziomu 
natężenie hałasu oraz dokonać właściwego usta-

wienia urządzeń prezentowanych na stoisku albo 
aparatury nagłośnieniowej.

W przypadku niewykonania powyższego, Organiza-
tor wykonawczy zaprzestanie dostarczać na stoisko 
energię elektryczną albo dokona zamknięcia sto-
iska na koszt i ryzyko Wystawcy.

Zamknięcie stoiska może być okresowe tj. do czasu 
wykonania polecenia porządkowego Organizatora 
wykonawczego, albo stałe tj. do czasu zakończenia 
wystawy.

Stałe zamknięcie stoiska jest traktowane jako sank-
cja za niewykonanie przez Wystawcę postanowień 
umowy uczestnictwa. W takim przypadku Wystaw-
cy nie przysługuje zwrot wpłaconych należności 
z tytułu najmu powierzchni i budowy stoiska oraz 
nie zostanie on zwolniony z obowiązku uiszczenia 
należności za zamówione i zrealizowane inne usługi 
targowe. Wystawcy nie przysługuje również prawo 
do odszkodowania, gdyż zamknięcie stoiska stano-
wi sankcję za jego zawinione działanie.

Wszelkie eksponaty, materiały, meble  mogą być 
ustawione wyłącznie w obrębie przyznanego stoiska. 

Prowadzenie działalności marketingowej, handlo-
wej, reklamowej poza obrębem stoiska jest zabro-
nione, chyba, że wynika z odrębnych umów z Orga-
nizatorem wykonawczym.

warunki i terminy płatności
Wystawca zgłaszający udział w Kongresie zobo-
wiązany jest do dokonania płatności za zamówione 
usługi zgodnie z poniższymi terminami:

1. Powierzchnia wystawiennicza — w ciągu 30 dni 
od daty wystawienia faktury pro forma.

2. Sympozja satelitarne — w ciągu 30 dni od daty 
wystawienia faktury pro forma.

3. Reklama — w ciągu 30 dni od daty wystawienia 
faktury pro forma

4. Sale konferencyjne — do 14 lipca 2023. W przy-
padku zamówienia Sali po 14 lipca 2023 płatności 
należy dokonać w ciągu 3 dni od daty wystawie-
nia faktury pro forma.

5. Pozostałe usługi zamówione przed Kongresem 
— w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury 
pro forma.

6. Dodatkowe usługi zamówione w trakcie Kongresu 
— w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Płatności należy dokonać na Konto Organizatora 
wykonawczego podane na fakturze pro forma.

Wszelkie koszty bankowe ponosi płatnik.

Brak płatności w ww. terminach upoważnia Organi-
zatora wykonawczego do anulowania zamówienia.

rezygnacja z uczestnictwa 
w Kongresie
Wystawca może odstąpić od umowy. Rezygnacja 
z uczestnictwa w Kongresie wymaga formy pisem-
nej pod rygorem nieważności. Rezygnację należy 
przesłać e-mailem na adres info@exactus.pl, pocz-
tą tradycyjną na adres biura Organizatora wyko-
nawczego lub złożyć osobiście w siedzibie Organi-
zatora wykonawczego.

1. W przypadku złożenia rezygnacji do 15 czerwca 
2023 wystawcy przysługuje zwrot wpłaconych  
zaliczek.

2. W przypadku złożenia rezygnacji do 30 lipca 
2023 wystawcy przysługuje zwrot 50% wpłaco-
nych zaliczek.

3. Złożenie rezygnacji po 30 lipca 2023 nie zwalnia 
Wystawcy z obowiązku zapłaty kwot wynikających 
ze złożonych zamówień oraz wszelkich udoku-
mentowanych kosztów z nich wynikających a po-
niesionych przez Organizatora wykonawczego.

przepisy sanitarne
Wystawca, jego pracownicy oraz podwykonawcy 
zobowiązani są do przestrzegania przepisów sani-
tarnych obowiązujących w miejscu wystawy.

przepisy przeciwpożarowe
Wystawca/Wykonawca stoiska jest zobowiązany 
do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 
obowiązujących w miejscu wystawy, określonych 
w przepisach przeciwpożarowych obowiązujących 
w Obiekcie.

reklamacje
Wszelkie reklamacje Wystawców oraz pozostałych 
uczestników wystawy wobec Organizatora wyko-
nawczego winny być zgłaszane w formie pisemnej 
w terminie 7 dni od daty zakończenia wystawy.

postanowienia końcowe
Organizator wykonawczy zastrzega sobie prawo 
— w przypadku zaistnienia okoliczności od niego 
niezależnych — do odwołania, skrócenia, częścio-
wego zamknięcia imprezy albo przełożenia terminu 
Wystawy. Wystawcy nie przysługuje wówczas pra-
wo do jakiegokolwiek odszkodowania lub redukcji 
opłat za uczestnictwo w imprezie.

Organizator wykonawczy zastrzega sobie, iż w przy-
padku odwołania Wystawy z jego winy, Wystawcy 
przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez odsetek. 

Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu udzia-
łu w wystawie oraz prac, dostaw i usług zlecanych 

http://www.20kongresptge.pl
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Zespół organizacyjny Kongresu przygotował obszerną broszurę Spon-
sorship Prospectus zawierającą wiele możliwości zafunkcjonowania 
firmy jako Partner czy Sponsor 20. Kongresu Polskiego Towarzystwa Ga-
stroenterologii.

Pakiety sponsorskie nie zostały z góry ułożone, każda firma, która chce 
wziąć czynny udział w Kongresie ma możliwość indywidualnego ułoże-
nia pakietu swoich aktywności tak szkoleniowych jak i marketingowych, 
aby jak najbardziej były dostosowane do założonych tak celów, jak 
i możliwości firmy.

Firmom, których zamówienia osiągną określone poniżej wartości zo-
staną przyznane tytuły Sponsorów 20. Kongresu Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii, i tak:

wartość zamówienia netto tytuł

46 000 € partner 20. Kongresu ptg-e

40 000 € sponsor platynowy

34 000 € sponsor złoty

30 000 € sponsor srebrny

25 000 € sponsor brązowy

Logotypy Partnera oraz wszystkich Sponsorów, w kolejności od Platy-
nowego do Brązowego zostaną umieszczone na stronie internetowej 
Kongresu w sekcji Sponsorzy, w aplikacji mobilnej Kongresu, w druko-
wanym programie Kongresu, w newsletterach, na ekranach w salach 
wykładowych w przerwach pomiędzy sesjami oraz na ekranach roz-
mieszczonych w centrum konferencyjnym.

Baner z reklamą Partnera oraz Platynowego Sponsora zostanie umiesz-
czony na stronie www Kongresu natomiast logotypy w panelu logowa-
nia oraz w panelu zarejestrowanego uczestnika.

Logotypy Złotego i Srebrnego Sponsora zostaną umieszczone w panelu 
logowania oraz w panelu zarejestrowanego uczestnika.

opcje sponsoringu

http://www.20kongresptge.pl
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Sympozja Satelitarne firm, naukowo zorientowa-
ne z dobrze wyważonym programem (np. nie kon-
centrując się tylko na jednym lub konkretnym leku), 
mogą być organizowane w trakcie 20. Kongresu 
PTG-e. Sympozja Satelitarne nie są organizowa-
ne równolegle z oficjalnym programem naukowym 
Kongresu, a tematyka Sympozjów będzie podlegała 
akceptacji Komitetu Naukowego Kongresu.

Sympozja satelitarne mogą się odbywać czterech 
salach o pojemnościach: 450 os., 150 os., 160 os. 
— w układzie teatralnym. 

czas trwania sesji satelitarnej nie może przekra-
czać 90 min.

Wykładowcy biorący udział w Sesji Satelitar-
nej otrzymają bezpłatną rejestrację kongresową 
wszystkie pozostałe koszty związane z wykładowcą/
ami tzn. honorarium, koszty noclegu/ów, podróży 
etc., muszą być sfinansowane przez Sponsora.

wyróżnienie sesji satelitarnej w aplikacji mobilnej 

Sesje satelitarne będą zaznaczone w agendzie aplika-
cji dedykowanym kolorem. Dzięki temu odróżnią się od 
pozostałych wykładów/sesji i zachowają indywidualny 
charakter. Można również dodać logo firmy, a także 
przypisać materiały do prelekcji (pliki Word, Excel, Po-
werPoint i PDF). Materiały te dostępne będą w dwóch 
miejscach – w agendzie oraz w zakładce Materiały.

czas trwania sympozjum cena netto

90 min.* 6 820 €

60 min. 5 682 €

30 min. 4 091 €

Sponsor Sympozjum Satelitarnego jest zobowiązany 
do wykupienia powierzchni wystawienniczej w cza-
sie trwania 20. Kongresu PTG-e.

Termin zgłaszania Sympozjów Satelitarnych upływa 
31 marca 2023 r.

Sloty czasowe będą rezerwowane na zasadzie: First 
come first served.

Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją Sym-
pozjum Satelitarnego, prosimy o kontakt e-mail  
info@exactus.pl

1. sponsorowane sesje satelitarne

*Sesja 90 min. jest już niedostępna

http://www.20kongresptge.pl
mailto:info@exactus.pl
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Jeśli zechcą Państwo zorganizować warsztaty, spotkanie dla zaproszonych gości, hotel dysponuje dziewię-
cioma salkami konferencyjnymi  mieszczącymi od 16 do 50 osób w układzie kinowym.

Sale można wynająć w przedziałach czasowych przed- lub popołudniowych: 8:00–13:00 lub 14:00–19:00

Wystawca zamawiający salę konferencyjną zobowiązany jest do wykupienia powierzchni wystawienniczej 
w czasie trwania 20. Kongresu PTG-e.

Koszt wynajmu
980 € netto — slot przed- lub popołudniowy

1 780 € netto — cały dzień

sale konferencyjne wyposażone są w:

 ● Projektor WXGA (1280 x 800) 4300 ANSI

 ● Ekran elektryczny o wym. 237 x 148 cm 
(pow. robocza 210 x 131 cm) wbudowany 
w sufit 

 ● Panel dotykowy wbudowany w ścianę

 ● Nagłośnienie wbudowane w sufit 

 ● Mikrofon bezprzewodowy lub na statywie

UWAGA WYJĄTEK: SALA D w całości: projek-
tor MITSUBISHI 5000 ANSI, przy podziale do 
D1/D2 telewizor SAMSUNG 75”

2. wynajem sal Konferencyjnych

http://www.20kongresptge.pl


15 20. Kongres PolsKiego TowarzysTwa gasTroenTerologicznego www.20kongresptge.pl

1. Informacje o konferencji
 – Program
 – Prelegenci
 – Aktualności
 – Partnerzy/sponsorzy
 – Fotorelacja
 – Powiadomienia (PushNotifications)*
 – Osoby do kontaktu
 – Materiały z konferencji — Materiały z konferen-

cji to pliki w formie dokumentów Word, Excel, 
PowerPoint i PDF, które każdy uczestnik może 
pobrać jeszcze przed konferencją lub po jej za-
kończeniu.

Aplikacja mobilna Kongresu będzie dostępna dla wszystkich uczestników Kongresu na minimum miesiąc 
przed datą rozpoczęcia Kongresu i będzie zawierała następujące informacje o wydarzeniu:

3. reKlama w apliKacji mobilnej Kongresu

2. Informacja zwrotna
 – Feedback
 – Ankiety

3. Interakcja i networking
 – Czat
 – Umawianie się na spotkania
 – Oś czasu
 – Grywalizacja
 – Social Media
 – Statystyki

* Wyłącznie dla użytkowników, którzy wyrażą zgodę na otrzymywanie takich informacji.

http://www.20kongresptge.pl
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blok reklamowy — jedna reklama
Zaprogramowany jest tak, by wyświetlać się zaraz po uruchomieniu 
systemu. Treść i wygląd grafiki zależy od preferencji partnera. Może być 
na niej umieszczone logo, hasło, adres strony internetowej itd. Długość 
i częstotliwość emisji takiego „przerywnika reklamowego” są ustalane 
indywidualnie. Grafika png/jpg.

3 650€

reklama na ekranie startowym aplikacji
Reklama zamieszczona na ekranie startowym aplikacji będzie 
widzialna już pierwszym kontakcie uczestników z aplikacją kon-
gresową, Dzięki temu powstaje pewnego rodzaju wizytówka, któ-
ra będzie pojawiać się przy każdym uruchomieniu aplikacji. Gra-
fika png/jpg.

3 200 €

indywidualna zakładka z artykułami
Rozwiązanie dla tych partnerów/sponsorów wydarzenia, którym zależy 
na zaangażowaniu uczestników i nawiązaniu z nimi bezpośredniej rela-
cji. W spersonalizowanej zakładce można publikować tematyczne arty-
kuły, konkursy, newsy itd. Co ważne, wszystkie aktualizacje wyświetlają 
się uczestnikom za pomocą powiadomień PushNotification. Dzięki temu 
partner wydarzenia ma pewność, że o jego działaniach każdy dowie się 
indywidualnie.

2 730 €

spersonalizowana zakładka
Miejsce, w którym partner wydarzenia może opublikować do-
wolne treści informacyjne i marketingowe. Najczęściej zakładka 
ta jest budowana na kształt wizytówki. Co to znaczy? Zawarte są 
w niej podstawowe informacje o firmie/marce takie jak: nazwa, 
logo, opis, dane kontaktowe, link do strony internetowej, odnośni-
ki do kont w social mediach. Coraz częściej praktykuje się także 
podanie danych kontaktowych do osób reprezentujących firmę.

2 100 €

Kanał na czacie
Dedykowany kanał na czacie pozwala na tematyczną konwer-
sację między uczestnikami wydarzenia oraz jej moderację. Dzięki 
temu partner może brać udział w dyskusjach, odpowiadać na 
pytania i rozpoczynać dowolne tematy rozmowy.

900 €

udostępnienie ankiet
Jeśli będzie zależało Państwu  na pozyskaniu konkretnych infor-
macji od uczestników Kongresu, można tego dokonać poprzez 
ankiety kierowane do uczestników.

1 200 €

sponsor aplikacji
Sponsor aplikacji otrzymuje:

 – reklamę na ekranie startowym lub w bloku reklamowym,
 – indywidualną zakładkę z artykułami lub spersonalizowaną zakładkę 

z artykułami,
 – wyróżnienie Sesji Satelitarnej Partnera lub warsztatów — jeśli takie 

będą organizowane,
 – możliwość wysłania dwóch ankiet,
 – powiadomienia (pushNotification): dwa przed Kongresem oraz dwa 

w czasie trwania Kongresu.

7 800 €

baner reklamowy w zakładce „informacje” - niedostępne
Popularna opcja promocji marki. A wszystko dlatego, że baner 
reklamowy znajduje się w strategicznym miejscu w aplikacji wy-
darzenia, czyli w zakładce „Informacje”. To właśnie tam zgroma-
dzone się praktyczne dane, do których uczestnicy Kongresu czę-
sto będą wracać.

1 600 €

strona statyczna/grafika lub html5 na cały ekran
Strona statyczna jest opcją dla tych partnerów, którzy do użytkowników 
aplikacji chcą skierować konkretny, stały przekaz. W odróżnieniu od in-
dywidualnej zakładki z możliwością dodawania nowych wpisów, w tym 
przypadku raz opublikowane treści odbiorcy widzą cały czas. Zaprezen-
towane są w formie klasycznego artykułu, gdzie na górze dodana jest 
grafika, poniżej tytuł, a następnie treść właściwa, lub w formie pionowej 
grafiki (png/jpg) albo html5 na cały ekran.

2 050 €

http://www.20kongresptge.pl
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program Kongresu
Program Kongresu ze streszczeniami oraz katalo-
giem wystawców

iV okładka 3 200 €

ii okładka 2 300 €

iii okładka 1 800 €

pierwsza reklama w środku pełen kolor 1 650 €

strona w środku full color 1 370 €

strona w środku czarno-biała 680 €

termin przesyłania reklam: 
4 sierpnia 2023

smycze kongresowe
Wszyscy uczestnicy oraz goście Kongresu 
będą nosili smycze kongresowe w ciągu 
całego czasu trwania Kongresu. Projekt 
umieszczenia logotypu sponsora musi 
być zatwierdzony przez Komitet Organiza-
cyjny.

3 200 € netto

torba kongresowa
Każdy uczestnik Kongresu otrzyma torbę kongre-
sową zawierającą Program Kongresu, notatnik, 
materiały informacyjne. Logo sponsora może 
znaleźć się na froncie torby — do ustalenia.

6 000 € netto

4. reKlama w materiałach Kongresowych

inne

1. Sponsoring przerw kawowych — forma za-
funkcjonowania sponsora do ustalenia.

2. Sponsoring VIP room — sposób i forma za-
funkcjonowania sponsora w tej przestrzeni 
do ustalenia z organizatorem.

3. Stacje ze środkami dezynfekującymi dłonie.

Prosimy o kontakt email: info@exactus.pl jeśli są 
Państwo zainteresowani inną formą reklamy/aktyw-
ności podczas 20. Kongresu PTG-e.

notatnik kongresowy 
z długopisem
Notatnik będzie zawierał m.in. kod QR apli-
kacji mobilnej Kongresu.

5 000 € netto

program kieszonkowy - 
niedostępne 
Poręczny program kongresu w postaci 
wygodnej tabeli z programem sesji oraz 
z podstawowymi informacjami kongreso-
wymi, mapką obiektu w formacie A3 zło-
żone do A5, który otrzyma każdy uczestnik 
w kieszonce identyfikatora. Dostępna jest 
1 reklama.

2 800 € netto

http://www.20kongresptge.pl
mailto:info@exactus.pl
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Dane zamawiającego

podsumowanie zamówienia powierzchni 
wystawienniczej

zamawiamy powierzchnię 
wystawienniczą:

jeśli będą państwo korzystali z firmy zabudowującej 
stoisko, prosimy o podanie danych tej firmy

Jeśli podane opcje będą niedostępne, skontaktujemy się z Państwem, 
aby przedstawić dostępne pozycje.

Informacje techniczne dotyczące wystawy będą rozesłane do wszyst-
kich wystawców do 15 czerwca 2023.

Zabudowa standardowa obejmuje wykonanie ścian  zewnętrznych 
stoiska w kolorze białym (OCTANORM); fryz z nazwą firmy wykonany 
czcionką ustaloną przez Organizatora wykonawczego i numerem sto-
iska (1 szt.) 1 punkt świetlny 150 W; jedno gniazdo elektryczne (230 V), 
koszt energii elektrycznej; stół i dwa krzesła; wieszak na ubrania; kosz 
na śmieci; codzienne sprzątanie stoiska.

Wykładzina w kolorze szarym jest rozłożona w całej hali wystawienniczej.

Nazwa firmy

Nasza powierzchnia wystawiennicza będzie kosztowała:

Prosimy o wystawienie faktury pro-forma na:

+ 23% VAT

Nazwa firmy

Adres

Osoba do kontaktu

Nr telefonu

E-mail

NIP

Termin płatności w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury pro forma.

Podpis

Data

Firma

Adres

Osoba do kontaktu

Nr telefonu

E-mail

bez zabudowy

5 m2 (2,5 m x 2 m) 3 682 €

6 m2 (3 m x 2 m) 4 418 €

7 m2 (3,5 m x 2 m) 5 155 €

8 m2 (4 m x 2 m) 5 891 €

9 m2 (3 m x 3 m) 6 627 €

9 m2 (4,5 m x 2 m) 6 627 €

10 m2 (5 m x 2 m) 7 364 €

12 m2 (4 m x 3 m) 8 818 €

20. Kongres polsKiego towarzystwa gastroenterologicznego

zamówienie powierzchni wystawienniczej

z zabudową standardową*

* Cena stoisk z zabudową standardową jest taka sama jak samej po-
wierzchni wystawienniczej.

Akceptuję Regulamin wystawy, który znajduje się na stronie 10 
oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących 
20. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Chcielibyśmy zamówić stoisko/a o numerze: 
(Prosimy o odnoszenie się do schematu wystawowego str. 9)

Opcja 1 Opcja 2

x 625 zł + 23% VAT =

pakiet gastronomiczny (obowiązkowy) 
Zamawiamy pakiet gastronomiczny dla personelu stoiska:

Kolacja Kongresowa 28.09.2023 (opcjonalnie) 
Zamawiamy udział w Kolacji Kongresowej:

x 180 zł + 23% VAT =
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sesje satelitarne/sale Konferencyjne/reKlamy w materiałach Kongresowych — zamówienie

Dane zamawiającego

Nazwa firmy

Adres

Nr telefonu

NIP

Osoba do kontaktu

E-mail

zamawiam:

1. sympozjum satelitarne sponsora

Temat(y) Sympozjum:

Czwartek, 28.09

Czwartek, 28.09

60 min. 5 682 €

IV okładka 3 000 €

Reklamę w Programie kieszonkowym Kongresu - niedostępne 2 800 €

Sponsor aplikacji 7 800 €

Baner reklamowy w zakładce „Informacje” - niedostępny 1 600 €

Strona statyczna 2 050 €

pierwsza reklama w środku pełen kolor 1 650 €

Piątek, 29.09

Piątek, 29.09

30 min. 4 091 €

II okładka 2 300 €

Logo/reklama w notatniku kongresowym 5 000 €

Reklama na ekranie startowym aplikacji 3 200 €

Indywidualna zakładka z artykułami 2 730 €

Udostępnienie ankiety 1 200 €

strona w środku pełen kolor 1 370 €

Sobota, 30.09

Sobota, 30.09

III okładka 1 800 €

Logo/reklama na torbie kongresowej 6 000 €

Logo na smyczach kongresowych 3 200 €

Reklama w bloku reklamowym (może być tylko jedna) 3 650 €

Spersonalizowana zakładka 2 100 €

Prywatny kanał na czacie 900 €

strona w środku czarno-biała 680 €

Wielkość sali:

W godzinach:

50 osób

cały dzień

32 osoby

14:00–19:00

16 osób

8:00–13:00

2. salę  konferencyjną

4. reklama w aplikacji mobilnej Kongresu

3. reklamę w programie drukowanym Kongresu

4. reklamę w materiałach kongresowych

Jesteśmy zainteresowani zamówieniem 
cateringu do sali (opcja oddzielnie płatna)

Państwa zamówienie będzie potwierdzone najpóźniej do końca czerw-
ca 2023, po potwierdzeniu zostanie wystawiona faktura pro-forma 
z terminem płatności do 14 lipca 2023.

Prosimy o dostarczenie informacji (max 200 słów) o planowanych ak-
tywnościach w zamówionej sali w terminie do 4 sierpnia, abyśmy mogli 
ją umieścić w drukowanym programie wydarzenia. Sale konferencyjne 
będą wynajmowanie na zasadzie: first-come, first-served.

Termin przesyłania reklam do Programu: 4 sierpnia 2023 
Zamówienia odwołane po 1 sierpnia podlegają 10% opłacie anulacyjnej.

Termin przesłania reklamy do programu kieszonkowego: 4 sierpnia 2023

Tak Nie

Koszt wynajmu  sali:  980 € netto  slot przed- lub popołudniowy 
     1 780 € netto  cały dzień

Łączna wartość zamówienia:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących 20. Kongresu PTG-e.

Prosimy o wystawienie  
faktury pro-forma na:

+ VAT 23%

Podpis

Data

Firma
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