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Z okazji święta narodowego Francji, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce przy 

współpracy z Instytutem Francuskim oraz firmą Sopexa S.A. pragnie zorganizować na ulicach 

Warszawy w dniu 14 lipca 2012 r. wydarzenie pod tytułem „Rendez-vous z Francją”. Patronat nad 

nim objął Burmistrz Dzielnicy Pragi Południe. Głównym celem tego wydarzenia jest promocja 

Francji w Polsce, zaznaczenie bliskich relacji obu państw oraz licznej obecności francuskich 

firm w Polsce.  

 

Przewidujemy, że na Saskiej Kępie, na ulicy Francuskiej, która zostanie zamknięta dla ruchu 

kołowego stanie minimum 40 stoisk, scena, na której przez cały dzień będziemy proponować wiele 

atrakcji, strefa dla dzieci i strefa sportowa. To wydarzenie pozwoli na promocję wszystkich firm i 

instytucji współpracujących i związanych z Francją (stowarzyszenia, agencje reklamowe, media, 

przedszkola, szkoły, restauracje, etc.). 

 

Biorąc udział w tym wydarzeniu i wystawiając się w tym niecodziennym i oryginalnym miejscu 

francuskie firmy istniejące w Polsce będą miały możliwość zaprezentowania wielu aspektów swojej 

działalności oraz okazję do zwiększenia popularności swojej marki. Będzie to też okazja do 

podzielenia się z warszawiakami swoim „know-how”, francuskim „art. de vivre”, do sprawienia by 

uczestnicy tej imprezy poczuli Francję wszystkimi zmysłami. W atrakcyjny i/lub ludyczny sposób, 

każda z firm będzie mogła zaprezentować swoje działania (w tym CSR), czy produkty, oraz 

przekazać szerokiej publiczności istotne dla niej treści. Różne atrakcje pozwolą także na 

zaprezentowanie rozległej oferty firm kierujących się do biznesu, wspierających samorządy, etc. 

 

W ten wyjątkowy dzień, warszawiacy będą mogli zapoznać się z francuską kuchnią (degustacje win, 

prezentacje kulinarne, nauka gotowania, etc.), nowościami kosmetycznymi, fryzjerskimi i 

modowymi (pokazy fryzur, mody, badanie włosa, ocena stanu skóry), sportowymi, nowymi 

technologiami, etc. oraz francuską kulturą (piosenki, wystawa zdjęć, koncerty, etc.).. 

 

Wieczorem CCIFP organizuje „Wieczór francuski” w Centrum Kultury Saska Kępa, które znajduje się 

na przedłużeniu ulicy Francuskiej. Podczas koktajlu wszyscy sponsorzy, przedstawiciele władz 

miasta i dzielnicy Praga Południe, osobistości świata polityki i biznesu oraz nasi goście VIP będą 

mieć okazję do poznania tego nowoczesnego i przestronnego miejsca jeszcze przed oficjalną 



                                                 

 

inauguracją. By zakończyć wieczór w rytmach francusko-polskich dla miłośników tańca 

przygotowaliśmy parkiet taneczny. Udział w „Wieczorze francuskim” jest odpłatny i możliwy tylko 

dla firm stowarzyszonych. 

 

Wydarzenie:   RENDEZ VOUS Z FRANCJĄ 

 

Miejsce:    Warszawa, ul. Francuska, 

 

Termin:   Sobota 14 lipca 2012, w godz. 12.00 – 22.00 

 

Organizatorzy:   Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, 

 

Współorganizatorzy: Sopexa S. A., Instytut Francuski w Polsce, 

 

Skierowany do : Szerokiej publiczności: warszawiaków, francuskiej społeczności w 

Polsce, mediów, turystów… Spodziewamy się, że wydarzenie 

odwiedzi blisko 3 tys. osób. 

Wstęp wolny. 

 ____________________________________ 

 

Wydarzenie: WIECZÓR FRANCUSKI 

 

Miejsce: Centrum Kultury Saska Kępa (ul. Brukselska 23), 

 

Termin:   Sobota 14 lipca 2012, w godz. 20.00 – 24.00 

 

Skierowany do: Sponsorów wydarzenia „Rendez-vous z Francją”, przedstawicieli 

władz miasta i dzielnicy, gości VIP – wstęp wolny. Wszystkie firmy 

stowarzyszone CCIFP zapraszamy do udziału odpłatnie (100 PLN + 

VAT/ 1 osoba; ilość miejsc ograniczona!). 



                                                 

 

 

 

 

„Rendez-vous z Francją” będzie największym wydarzeniem w kalendarzu Francuskiej Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Polsce w 2012 r. Realizacja tego przedsięwzięcia będzie możliwa 

jedynie przy masowym i silnym zaangażowaniu wszystkich francuskich firm obecnych w 

Polsce oraz tych zainteresowanych polskim rynkiem. 

 

Ponieważ udział w imprezie dla odwiedzających jest bezpłatny gorąco zachęcamy do włączenia 

się do tej inicjatywy. Oferujemy kilka możliwości udziału:  

 

- Wystawca na stoisku, 

 

- Wystawca na stoisku spożywczym, 

 

- Wystawca na wolnej przestrzeni (cena za 1 mkw), 

 

- Partner złoty, 

 

- Partner srebrny, 

 

- Partner atrakcji/animacji/pokazu,… 



                                                 

 

 

I. WYSTAWCA – STOISKO STANDARDOWE LUB SPOŻYWCZE 

Cena : 4 800 PLN + VAT DLA DUŻYCH FIRM / 2 600 + VAT DLA MśP*  

 Powierzchnia pod namiotem 9m², 

 Stół + 2 krzesła, 

 Podłączenie do prądu (1 kontakt),  

 Oświetlenie w godzinach wieczornych, 

 Komunikacja dot. imprezy: 

o Drukowanie plakatów, 

o Plakaty reklamowe w Warszawie, 

o Reklama w radiu (stacja do potwierdzenia), 

o Reklama na stacjach metra, 

o Reklama w Internecie (na stronie CCIFP, na stronach www partnerów 

medialnych, w sieciach społecznościowych, inne). 

 Koszty ogólne wspólne: ochrona, ubezpieczenie, pomoc medyczna, recepcja, hostessy, 

transport, scenografia, dostęp do wody, barierki, sanitariaty, sprzątanie, etc.  

* Dodatkowo dla firm spożywczych:  

- lodówka, dostęp do kasy fiskalnej, koncesja na sprzedaż alkoholu i produktów spożywczych.  

 

II. WYSTAWCA – TEREN BEZ STOISKA 

Cena: 1 m² = 530 PLN +VAT DLA DUŻYCH FIRM / 300 PLN + VAT DLA MśP* + koszty 

dodatkowe  

 Podłączenie do prądu, 

 Komunikacja  dot. imprezy (jw.),  

 Koszty ogólne wspólne: ochrona, ubezpieczenie, pomoc medyczna, recepcja, hostessy, 

transport, scenografia, dostęp do wody, barierki, sanitariaty, sprzątanie, etc.  

 

 

*MśP: ilość zatrudnionych -> poniżej 50 os.; roczne obroty -> poniżej 50 mln PLN 

 



                                                 

 

 

III. PARTNER ZŁOTY 

Cena: 30 000 PLN + VAT 

 Logo na zaproszeniach oraz na plakatach, 

 Logo z aktywnym linkiem na stronie CCIFP poświęconej wydarzeniu, 

 Obecność wizualna podczas imprezy (banner,…), 

 10 zaproszeń indywidualnych do strefy VIP podczas „Wieczoru francuskiego” (bufet w 

cenie), 

 Podziękowania w biuletynie CCIFP oraz w reportażu z „Wieczoru francuskiego” 

zamieszczonym na stronie CCIFP, 

 Komunikacja dot. imprezy: 

o Drukowanie plakatów, 

o Plakaty reklamowe w Warszawie, 

o Reklama w radiu (stacja do potwierdzenia), 

o Reklama na stacjach metra, 

o Reklama w Internecie (na stronie CCIFP, na stronach www partnerów 

medialnych, w sieciach społecznościowych, inne). 

 Inne możliwości do negocjacji. 

 

 

IV. PARTNER SREBNY 

Cena: 20 000 PLN + VAT 

 Logo na zaproszeniach oraz na plakatach, 

 Logo z aktywnym linkiem na stronie CCIFP poświęconej wydarzeniu, 

 Obecność wizualna podczas imprezy (banner, …), 

 6 zaproszeń indywidualnych do strefy VIP podczas „Wieczoru francuskiego” (bufet w 

cenie), 

 Podziękowania dla Sponsora w biuletynie CCIFP oraz w reportażu z „Wieczoru 

francuskiego” zamieszczonym na stronie CCIFP, 

 Komunikacja dot. imprezy (jw.). 



                                                 

 

 

V. PARTNER ATRAKCJI/ANIMACJI/POKAZU  (strefa dla dzieci, strefa sportowa, koncert, 

pokazy (kulinarne, mody, makijażu, sztucznych ogni), występy mimów, szczudlarzy, etc.). 

 

Do negocjacji: zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością się z Państwem spotkamy i omówimy 

warunki współpracy.  

 

 Logo na zaproszeniach oraz na plakatach, 

 Logo z aktywnym linkiem na stronie CCIFP poświęconej wydarzeniu, 

 Obecność wizualna podczas imprezy (banner, …), 

 Podziękowania podczas ogłoszenia i prezentacji animacji (jeśli możliwe), 

 Podziękowania w biuletynie CCIFP oraz w reportażu z „Wieczoru francuskiego” 

zamieszczonym na stronie CCIFP, 

 Komunikacja dot. imprezy (jw.). 

 

Firmy zainteresowane udziałem w „Rendez-vous z Francją” prosimy o kontakt:  

 

Małgorzata Oleszkiewicz malgorzata.oleszkiewicz@ccifp.pl 

tel. (+48 22) 696 75 84 

 

Ingrid Wdowczyk  ingrid.wdowczyk@ccifp.pl 

tel. (+48 22) 696 75 80. 

 

 

Pozostajemy otwarci na Państwa propozycje. 
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