GOŚĆ SPECJALNY

22

XXII spotkanie biznesu morskiego wybrzeża gdańskiego

KIEDY:

piątek, 14 października 2022 r.,
o godz. 19.00 i trwać będzie
do godz. 2.00 dnia następnego

GDZIE:

GDYNIA ARENA w Gdyni,
przy ul. Kazimierza Górskiego 8

Wspólna

Kaczka

2022

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU

ZA ILE:

koszt uczestnictwa
699 zł (+ 23% VAT) od osoby

cel:

spotkanie, w miłej atmosferze
i przy dobrym jedzeniu, pomóc
ma w integracji środowiska
morskiego regionu, a także
współtworzyć nieformalną
płaszczyznę lobbingu
interesów morskich kraju
oraz wesprzeć współpracę ﬁrm
morskich w Unii Europejskiej

Organizatorem wydarzenia są
Namiary Sp. z o.o., wydawca
„Namiarów na Morze i Handel”,
dwutygodnika menedżerów
transportu, handlu i przemysłu morskiego. Udział wezmą największe
ﬁrmy polskiej gospodarki morskiej: zarządy portów i terminali
przeładunkowych, przedsiębiorstwa żeglugowe, agenci, maklerzy
i brokerzy morscy, spedytorzy, rzeczoznawcy i ubezpieczyciele
morscy, stocznie produkcyjne i remontowe oraz
ich kontrahenci z kraju i zagranicy. Obecni będą
najwyżsi rangą przedstawiciele władz
regionalnych i miejskich oraz resortowych.
W roku 2021 w spotkaniu uczestniczyło
1500 osób zaproszonych przez 153 ﬁrmy.

W trakcie spotkania:

ﬁnał najbardziej spektakularnego wydarzenia roku 2021 w polskiej gospodarce morskiej wręczenie „Bursztynowej Kaczki”, Nagrody Honorowej Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz nagród ufundowanych przez
naszych partnerów (wizytówki prosimy wrzucać do „maszyny losującej” w recepcji).
V WSPÓLNA

KACZKA

Zgłoszenia przyjmujemy już od dziś, do wyczerpania miejsc,
tylko na formularzu Namiary Sp. z o.o.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
SPOTKANIE POPRZEDZI FORUM GOSPODARKI MORSKIEJ GDYNIA 2022

Główny partner

V WSPÓLNA

KACZKA
13 PAŹDZIERNIKA 2022 r., GODZ. 10.00

TOKARY GOLF CLUB
UDZIAŁ W TURNIEJU GŁÓWNYM
LUB W AKADEMII GOLFA

360

PLN

+ VAT
ORGANIZATOR: Namiary sp. z o.o.,
email: kaczka@namiary.pl, tel.: 58 664-93-92

PARTNERZY TURNIEJU:

PARTNER
HONOROWY:

uczestnicy turnieju Głównego OSOBY POSIADAJĄCE GREEN CARD / HCP
Imię i nazwisko (pismem DRUKOWANYM):

Nazwa ﬁrmy, miejscowość (w tym kraj):

HCP

Imię i nazwisko (pismem DRUKOWANYM):

Nazwa ﬁrmy, miejscowość (w tym kraj):

HCP

Imię i nazwisko (pismem DRUKOWANYM):

Nazwa ﬁrmy, miejscowość (w tym kraj):

HCP

1
2
3

uczestnicy akademIi golfa
Imię i nazwisko (pismem DRUKOWANYM):

Nazwa ﬁrmy, miejscowość (w tym kraj):

Imię i nazwisko (pismem DRUKOWANYM):

Nazwa ﬁrmy, miejscowość (w tym kraj):

Imię i nazwisko (pismem DRUKOWANYM):

Nazwa ﬁrmy, miejscowość (w tym kraj):

1
2
3

Uczestników według powyższego wzoru prosimy zgłaszać, najlepiej pocztą elektroniczną, na adres email: kaczka@namiary.pl.
Oświadczam, że podane w formularzu osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych
(imię, nazwisko, nazwa ﬁrmy) przez Namiary sp. z o.o. (81-319 Gdynia, Śląska 21, KRS 0000139605)
w celach marketingowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
Data:

Podpis osoby zgłaszającej (imię i nazwisko):

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby
wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku
w fotorelacji.
Pieczątka ﬁrmy zgłaszającej:

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Zgłoszenie udziału nr
(Uwaga: wypełnia organizator)

BIURO ORGANIZACYJNE:

Wspólna Kaczka 2022
XXII spotkanie biznesu morskiego
wybrzeża gdańskiego

22

Namiary sp. z o.o., ul. Śląska 21, 81-319 Gdynia
tel.: 58 664 93 92; email: kaczka@namiary.pl

Zgłaszamy uczestnictwo w XXII spotkaniu biznesu morskiego wybrzeża gdańskiego Wspólna Kaczka 2022 w Gdyni 14.10.2022 r.
UWAGA: organizator nie zapewnia możliwości wyboru miejsca przez zgłaszającego!
Nazwa firmy:

Adres do wystawienia faktury:

Adres do wysłania identyfikatorów:

NIP:

Dalszy kontakt z (imię i nazwisko, email, nr tel.):

Maksymalna
liczba miejsc

Niniejszy formularz prosimy przesłać do Małgorzaty Bilickiej
email: kaczka@namiary.pl

Koszt uczestnictwa 1 osoby:

699

zł

Zamawiamy następującą liczbę miejsc:

+ 23% VAT

50*

* W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń, jeśli regulacje
takie będą obowiązywać w dniu spotkania. Uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie w odpowiednim terminie.
UWAGA PŁATNOŚCI TYLKO
NA PODSTAWIE FAKTURY
PRO FORMA

uczestnicy

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przedpłaty
w terminie wskazanym na fakturze pro forma
Prosimy o podanie nazwisk gości do katalogu uczestników lub przesłanie pocztą elektroniczną
na adres email: kaczka@namiary.pl, najpóźniej do 31.08.2022 r.

Imię i nazwisko (pismem DRUKOWANYM):

Nazwa firmy, miejscowość (w tym kraj):

1

Imię i nazwisko (pismem DRUKOWANYM):

Nazwa firmy, miejscowość (w tym kraj):

2

Imię i nazwisko (pismem DRUKOWANYM):

Nazwa firmy, miejscowość (w tym kraj):

3

Oświadczam, że podane w formularzu osoby wyraziły zgodę na umieszczenie ich danych
(imię, nazwisko, nazwa firmy) w katalogu uczestników spotkania Wspólna Kaczka.

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę
na publikację ich wizerunku w fotorelacji ze Wspólnej Kaczki.

Warunkiem wstępu na imprezę jest posiadanie identyfikatora wysłanego na adres wskazany przez Uczestnika. Firmy zgłaszające udział w imprezie zobowiązane są do
przekazania identyfikatorów wszystkim zaproszonym osobom.
Wyrażam zgodę na przesłanie faktury VAT w wersji elektronicznej oraz akceptuję „Regulamin spotkania” zamieszczony na stronie namiary.pl.
Administratorem danych osobowych są „Namiary” sp. z o.o. (81-319 Gdynia, Śląska 21, REGON 191611126, NIP 586-19-79-608, KRS 0000139605). Dane będą wykorzystywane w celach
realizacji zlecenia i nie będą udostępniane innym podmiotom. Zleceniodawca ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, ograniczenia liczby miejsc lub odwołania wydarzenia w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego dotyczącego
COVID-19, a także z czynnikami niezależnymi od organizatora, takimi jak nałożony przez władze zakaz organizacji imprez, jak również niedostateczna liczba zgłoszeń wynikająca
z zagrożenia. Organizator niezwłocznie poinformuje o powyższym. W takim przypadku zainteresowani nie będą rościć względem siebie żadnych żądań.
Data

Podpis (imię i nazwisko)

REZERWACJA HOTELU

Pieczątka firmy zgłaszającej

Prosimy o kontakt bezpośrednio z hotelem

COURTYARD BY MARRIOTT
GDYNIA WATERFRONT
ul. J. Waszyngtona 19, 81-342 Gdynia, tel. 58 743 07 08

Reservations.GDNCY@hotelco51.com, www.marriott.com/GDNCY

20% RABATU (OD CENY PUBLIKOWANEJ)
CZTERY KATEGORIE POKOI

KOD: 14955

Powyższy rabat dotyczy wyłącznie XXII spotkania biznesu morskiego wybrzeża gdańskiego Wspólna Kaczka 2022 i obowiązuje w dniach: 14-15.10.2022

PROMOCJA Twojej FIRMY!!!
Spotkanie biznesu morskiego wybrzeża gdańskiego Wspólna Kaczka, w którym uczestniczyło ponad 2100 osób, w tym kluczowi decydenci największych
przedsiębiorstw polskiej gospodarki morskiej, liczni jej kontrahenci z zagranicy oraz najwyżsi rangą przedstawiciele władz samorządowych regionu, jest znakomitą
okazją do promocji Państwa firmy. KATALOG UCZESTNIKÓW XXII spotkania biznesu morskiego wybrzeża gdańskiego Wspólna Kaczka 2022, który otrzymają
wszyscy jego uczestnicy i z którego długo po nim jeszcze korzystają, by odnowić w codziennej pracy przyjacielskie kontakty nawiązane tego wieczoru, stwarza
korzystną możliwość trwałego zaznaczenia obecności Państwa firmy w świadomości tak znacznej liczby znamienitych gości.
Proponujemy zamieszczanie reklam
wielkości 1 strony, o wymiarach:

*

Reklama WEWNĘTRZNA

*
*
*
*
*
*
*
*

105 mm (szer.) × 210 mm (wys.) + 3 mm spadu
999 zł + 23% VAT

Okładka II

2800 zł + 23% VAT

Okładka III

2000 zł + 23% VAT

Okładka IV

2000 zł + 23% VAT

Okładka V

2000 zł + 23% VAT

Okładka VI

2000 zł + 23% VAT

Okładka VII

2500 zł + 23% VAT

Okładka VIII

3200 zł + 23% VAT

Zakładka (46 × 200 mm)

3600 zł + 23% VAT

Rozmieszczenie okładek

NAKŁAD 2000 egz.

* prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola.

Prosimy o nadsyłanie gotowych reklam (105 × 210 mm + 3 mm spadu, 300 dpi, CMYK, tekst zamieniony na krzywe) w formatach:
tif, eps, cdr, ai, pdf w terminie do 31 sierpnia 2022 r. lub materiałów do przygotowania reklam / poprawek / reklam w innym
rozmiarze w terminie do 19 sierpnia 2022 r. na adres email: m.panek@namiary.pl

Należność za reklamę
w kwocie

+ 23% VAT opłacimy przelewem
14 dni po otrzymaniu faktury VAT
Wyrażam zgodę na przesłanie faktury VAT w wersji elektronicznej.

Data:

Podpis (imię i nazwisko):

Pieczątka firmy zamawiającej:

BAR SERVICE W CZASIE SPOTKANIA WSPÓLNA KACZKA 2022
ZAMAWIANIE DODATKOWYCH NAPOJÓW i ŻETONÓW PRZED WSPÓLNĄ KACZKĄ
• INFORMACJA o napojach i żetonach w BanGlobie:
tel. 58 620 43 29, 603 535 121, zamowienia@banglob.pl
• ZAKUPY napojów i żetonów: zamowienia@banglob.pl,
z podaniem liczby, danych do faktury, osoby kontaktowej
• PŁATNE na podstawie wysłanej przez BanGlob faktury
na konto BOŚ S.A. O/GDAŃSK 47 1540 1098 2001 5539 2365 0001
• ODBIÓR zakupionych pakietów lub ZAKUP DODATKOWYCH W DNIU GALI,
od godz. 17.30 w barze;
Cena pakietu 5 żetonów - 110 pln brutto /pakiet
1 żeton uprawnia do odbioru w barze 1 drinka/napoju

