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Targi edukacyjne

ARE YOU



o targach
STREFY TARGOWE

23 wystawców 
firmy edukacyjne, technologiczne, 
start-upy, wydawnictwa,  

8 branż 
technologia, aplikacje, IT, 
wydawnictwa, narzędzia edukacyjne, 
robotyka, ekologia, kosmos



Ponad 450 uczestników 

praktycy, edukatorzy, 
dyrektorzy, eksperci

Nauczyciele

Ponad 100 przedstawicieli biznesu

managerowie, dyrektorzy,
startupy, przedstawiciele miast 
i jednostek samorządowych

Biznes i Samorządy
z kimBĘDZIEMY 

ROZMAWIAĆ? 



stoisko w strefie EDU SHOW (wymiar 2 ´ 2 m) v
stoisko w strefie EDU SHOW (wymiar 3 ´ 2 m) v v
w strefie EDU SHOW (wymiar 3 ´ 3 m) v v
ekspozycja materiałów Partnera podczas trwania projektu (roll-upy) v
eekspozycja logo Partnera w materiałach dla uczestników projektu v v
ekspozycja dostarczonych materiałów video między wykładami v
sampling materiałów - produktów partnera gift pack v v v
Logo na plazmie przed strefą SHOW v v
Logo  AFTER MOVIE - plansza zbiorcza v v v

Pakiety targowe  
700 3 000

4 999niebieski
czerwony

żółty

netto

dodatkowy 1 m2 stoiska (powiększenie stoiska) 200
stoisko na środku na wyłączność - wielkość 4 stoisk 15 000
prelekcja na scenie EDU SHOW 15 min one man show prezentacja idei 1500

Stoisko +



Agnieszka Pyrzanowska
Marketing Manager

Gdańsk Fundacja Przedsiębiorczości 

tel. 695 150 838
a.pyrzanowska@inkubatorstarter.pl
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Więcej materiałów dotyczących BeZee
https://youtu.be/PAaPxR7y1oo

http://bezee.pl/pl/

http://bezee.pl/pl/


Stań się częścią projektu Wspólnie szukajmy nowych trendów edukacji 
To dla nas bardzo fajne doświadczenie 
móc skonfrontować się z nauczycielami i 
posłuchać, co mają do powiedzenia, 
co im się podoba w naszym robocie, co 
nie.

Marcin Joka
co-founder firmy Photon, 

Myślę, że to dla wszystkich wielka 
korzyść – uczestniczyć w takich 
konferencjach, ponieważ 
spotykają się tu eksperci z różnych 
dziedzin. 

Peter Vesterbacka, 
Rovio, twórca Angry Birds

Ja spotykam na takich konferencjach 
pasjonatów (…) i budzi to we mnie 
poczucie wow, nas naprawdę nie jest 
mało i my wszyscy możemy oddolnie 
(…) ten świat zmieniać.

Przemek Staroń, 
twórca filosnapów



Partnerzy 
Medialni 

Organizator 

Partnerzy edycji 2019 


