Sala Konferencyjna
Szkolenia, spotkania autorskie, eventy firmowe, warsztaty edukacyjne

SALA KONFERENCYJNA eM
Pragniemy przedstawić Państwu możliwość
wynajmu sali konferencyjno - koncertowej
w siedzibie Radiu eM przy ul. Sienkiewicza 2
w Kielcach.
Spośród wielu zalet tego miejsca warto podkreślić
jego atrakcyjne umiejscowienie w centrum
miasta, klimatyczną stylizację wnętrza oraz
wielofunkcyjność, bliskość parkingów miejskich
i hoteli. Usytuowanie 1,5 km od dworców

PKP i PKS. Posiadamy również własny, bezpłatny
parking dla uczestników szkoleń.
Benefity dla organizatora:
Do każdego rodzaju wydarzenia proponujemy
Państwu wielopoziomową oprawę promocyjną
we wszystkich naszych kanałach medialnych
eM Kielce tj. TYGODNIK, RADIO, STRONA
INTERNETOWA, MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE.

Oferta jest skierowana do firm szukających stałej współpracy przy organizacji konferencji
z dogodnym dojazdem dla uczestników.

SZCZEGÓŁY OFERTY:
Szkolenia, spotkania autorskie, eventy firmowe, warsztaty
edukacyjne***
• sala konferencyjna do 50 miejsc siedzących
• rzutnik multimedialny
• scena
• nagłośnienie
• światło dzienne, możliwość zaciemnienia
• zaplecze kuchenne z barem
• własna szatnia, toalety
• bezpłatny parking
• lokalizacja na parterze
• odrębne wejście z zewnątrz
Wycieczki edukacyjne***
-prezentacja “Praca dziennikarza radiowego i prasowego”
-zwiedzanie siedziby radia (z wejściem na antenę)
-wizyta w studiu nagraniowym (wykonanie nagrania)
Wyposażenie Sali:
• Łącze internetowe przewodowe i bezprzewodowe WiFi
• Nagłośnienie, 2 mikrofony bezprzewodowe
• Rzutnik multimedialny
• Scena
• Laptop
Za dodatkową opłatą:
• przybory biurowe
• flipczart

Ustawienie koncertowe

Ustawienie konferencyjne Ustawienie kawiarniane

Ustawienie warsztatowe

Ustawienie urodziny dziecka

PROMOCJA WYDARZEŃ W MEDIACH EM:
(odpłatnie)

RADIO eM
*** spoty radiowe przed wydarzeniem
*** zaproszenie do pasma programowego w “prime
time” na rozmowę dotyczącą wydarzenia, bądź
działalności sponsora
*** emisja 20 “jingli” poprzedzających wydarzenie
TYGODNIK eM
*** 1 tydzień przed wydarzeniem ½ strony reklamy
sponsora w tygodniku
*** 2 tygodnie przed wydarzeniem artykuł dotyczący wydarzenia 600 lub 1500 znaków

STRONA INTERNETOWA em.kielce.pl
*** artykuł dotyczący wydarzenia w zakładce kultura
*** baner o wymiarach 750x100 pikseli na 2 tygodnie
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
*** utworzenie wydarzenia na profilu Radia eM
*** zamieszczenie linku do artykułu na stronie
*** zamieszczenie fragmentu koncertu na żywo
*** konkurs ze sponsorem

W czasie Państwa spotkań proponujemy różnorodne przerwy kawowe, lunche oraz kolacje.
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Paulina Domagała, 601 819 879, paulina.domagala@em.kielce.pl
sekretariat, 41 368 04 61, sekretariat@em.kielce.pl
ul. Sienkiewicza 2, 25-333 Kielce

