
to już IV edycja Future3,
ponad 40 pomorskich firm z branży informatycznej i nie tylko,
ponad 1300 uczestników z Polski Północnej,
bezpłatne autokary dla uczestników z Olsztyna, Słupska, Koszalina, 
Torunia i Bydgoszczy,
międzynarodowy konkurs kodowania on-line przed dniem Future3,
konkurs kodowania on-site,
liczni patroni medialni m.in. trojmiasto.pl, pracuj.pl, GoldenLine, 
infoShare i Radio ESKA.

Zapraszamy na 4. edycję Dnia Kariery i Rozwoju FUTURE 3, który 
odbędzie się 20 października 2015 roku w Amber Expo w Gdańsku.

Oferta dla wystawców



W naszej ofercie znajdą Państwo dwa rodzaje stoisk:

UWAGA:
Liczba stoisk i pakietów dodatkowych jest ograniczona. O wyborze decyduje kolejność zgłoszeń.

STOISKO  MAŁE STOISKO  DUŻE

stoisko wystawiennicze o powierzchni 4m2 stoisko wystawiennicze o powierzchni 8m2

dwa krzesła oraz lada, gniazdko 
elektryczne, Wi-Fi

cztery krzesła, stolik oraz lada, gniazdko 
elektryczne, Wi-Fi

jedna strona w Katalogu Wystawców 
przeznaczona na prezentację firmy 

(zgodna z szablonem Future3)

jedna strona w Katalogu Wystawców 
przeznaczona na prezentację firmy 

(zgodna z szablonem Future3)

publikacja informacji o wystawcy na stronie 
internetowej  Future3 (link do strony 

internetowej wystawcy)

publikacja informacji o wystawcy na stronie 
internetowej  Future3 (link do strony 

internetowej wystawcy)

lunch dla 2 osób podczas trwania imprezy lunch dla 3 osób podczas trwania imprezy

miejsce parkingowe miejsce parkingowe

publikacja ofert pracy w zakładce „Praca” 
na stronie internetowej www.Future3.pl i 

www.3camp.pl do końca 2015 roku 
(maksymalnie 10 ofert pracy)

Kup teraz

1300,-pln netto
Kup teraz

2600,-pln netto
Cena po 14.09.2015

  1600,-pln netto 
Cena po 14.09.2015

  3200,-pln netto    
PAKIETY   DODATKOWE

PAKIET CENA
- wykład na scenie głównej (25 minut, 

prezentacja firmy lub wykład techniczny),
- możliwość ustawienia 2 rollupów podczas 

wystąpienia na scenie głównej.

brak miejsc

Dodatkowa strona w Katalogu Wystawców 330,-pln netto



Pakiety sponsorskie
Dla firm, które zechcą promować własną markę oraz włączyć się w promocję regionu 

przygotowaliśmy pakiety sponsorskie, które przedstawia poniższa tabela.

Zapraszamy do udziału w FUTURE 3!

Krzysztof Moszyk  |  krzysztof.moszyk@3camp.pl  |  tel. 510 166 810

Świadczenie Sponsor Srebrny (3) Sponsor  Złoty (2)

Logo na stronie www.future3.pl ✓  ✓  

Logo na monitorach obok recepcji ✓  ✓  

Logo na plakatach promocyjnych ✓  ✓  

Logo na okładce katalogu 
wystawców ✓  ✓  

Dodatkowa strona na reklamę w 
katalogu wystawców ✓  ✓  

Logo na scenie głównej ✓  ✓  

Stoisko duże (8m2) ✓  ✓  

Rollup w sali konkursu kodowania ✓  ✓  

Możliwość przeprowadzenia 
wykładu na scenie głównej (czas 
trwania 25 minut)

✓  ✓  

Możliwość przeprowadzenia 
warsztatu (czas trwania 1,5 
godziny)

✓  

Rollup na sali warsztatowej ✓  

Miejsce w jury konkursu 
kodowania on-site ✓  

Dostęp do wyników i danych 
uczestników konkursu kodowania 
on-site

✓  

Dostęp do wyników i danych 
uczestników konkursu kodowania 
on-line

✓  

Informacja o sponsorze w reklamie 
Future3 w Radio ESKA ✓  

CENA 7 000,-pln netto 10 000,-pln netto

http://www.future3.pl
mailto:krzysztof.moszyk@3camp.pl

