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Data : niedziela 14 lipca 2013, godzina 20.00 

 

Miejsce : Restauracja Endorfina, ul. Foksal 2, Warszawa (do 

potwierdzenia) 

 

Opis wydarzenia: 
 

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce od ośmiu lat 

organizuje Bal 14 lipca, który jest okazją do zamanifestowania 

obecności licznej grupy firm francuskich w Polsce. Przyciąga ono nie 

tylko przedstawicieli biznesu, dyplomacji, polityki i mediów, ale 

również wszystkich miłośników Francji i jej kultury. 

 

W ostatnim wydaniu Balu udział wzięło ponad 1600 osób i sądząc po 

liczbie gości można śmiało powiedzieć, że było to „najgorętsze” 

wydarzenie warszawskiego lata i jednocześnie, dla wielu osób, 

wspaniała inauguracja wakacji. Podczas Balu, przedstawiciele firm 

stowarzyszonych w CCIFP, reprezentujący francuskich i polskich 

inwestorów mogą spotkać się w nieformalnej atmosferze i nawiązać 

kontakty z nowymi partnerami biznesowymi. Wydarzenie jest również 

doskonałą okazją do zaprezentowania się szerszemu gronu odbiorców i 

być może przyszłych klientów.  

 

Ogromny sukces wszystkich edycji Balu 14 lipca uświadamiają nam 

istniejącą wśród warszawiaków i społeczności francuskiej potrzebę tego 

typu wydarzeń i dodają chęci do kontynuacji. 

Program Balu 14 lipca 

20.00          Powitanie gości 

20.00–24.00  Kolacja w formie bufetu w pałacu i w    

ogrodach 

20.30           Przemówienia Prezesa CCIFP i Ambasadora 

Francji w Polsce 

21.30 Loteria 

21.45        Pokaz sztucznych ogni 

 Karykaturzyści, gra w bule, crazy booth 

 

Zaproszeni Goście 
 

 Członkowie korpusu dyplomatycznego krajów 

Unii Europejskiej,  

 Klienci i Partnerzy, 

 Przedstawiciele firm stowarzyszonych i ich 

Partnerzy, 

 Przedstawiciele świata polityki, 

 Przedstawiciele mediów, 

 Szeroka publiczność i warszawiacy. 

 

Firmy zainteresowane Partnerstwem prosimy o kontakt 

przed 15 czerwca 2013 r. z:   

 

CCIFP, Małgorzata Oleszkiewicz, tel. : 022 696 75 84, 

malgorzata.oleszkiewicz@ccifp.pl  

mailto:malgorzata.oleszkiewicz@ccifp.pl
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SPONSOR ZŁOTY SPONSOR SREBRNY SPONSOR BRĄZOWY 
 

Wartość 30 000 PLN +VAT 

- Tytuł Partnera Złotego 

 

Wartość 20 000 PLN + VAT 

- Tytuł Partnera Srebrnego 

 

Wartość 10 000 PLN + VAT 

- Tytuł Partnera Brązowego 

- 30 zaproszeń indywidualnych na Bal,  

- Rezerwacja 3 stolików dla gości Sponsora, 

~ 

- Oficjalne podziękowania dla Sponsora w trakcie przemówienia 

Prezesa, 

- Możliwość powitania gości przez Partnera podczas otwarcia 

wieczoru (3 min.), 

- Widoczność nie tylko wśród firm stowarzyszonych w CCIFP ale i na 

zewnątrz. Umieszczenie logo Sponsora na zaproszeniu/bilecie na Bal 

oraz na plakacie (przewidziana silna kampania reklamowa w mieście 

– lista Partnerów medialnych dostępna wkrótce), 

- Umieszczenie logo Sponsora z aktywnym linkiem na stronie CCIFP 

poświęconej wydarzeniu, 

- Podziękowania dla Sponsora w biuletynie CCIFP oraz w reportażu z 

balu zamieszczonym na stronie CCIFP,  

- Obecność wizualną podczas Balu (ścianka prasowa lub banner z 

Partnerami wieczoru – forma reklamy do potwierdzenia; logo 

Partnera na ekranach w Oranżerii, logo sponsora wyświetlane na 

budynku restauracji od frontu, od strony ogrodu oraz w środku, 

szezlongi z logo Partnera w ogrodzie,  możliwość wystawienia 

stoiska z produktami Partnera, możliwość wręczenia gościom 

upominku z logo Partnera – do uzgodnienia), 

- Uzyskanie kontaktów do osób biorących udział w loterii na Balu 

(w sumie oczekujemy 1500 gości),  

- Wywiad z Prezesem firmy w reportażu filmowym z Balu 

(zamieszczony na stronie www CCIFP oraz na youtube.com) 

- Inne możliwości do negocjacji. 

- 20 zaproszeń indywidualnych na Bal, 

 - Rezerwacja 2 stolików dla gości Sponsora, 

~ 

- Oficjalne podziękowania dla Partnera w trakcie przemówienia 

Prezesa, 

- 

 

- Widoczność nie tylko wśród firm stowarzyszonych w CCIFP ale i na 

zewnątrz. Umieszczenie logo Sponsora na zaproszeniu/bilecie na Bal 

oraz na plakacie (przewidziana silna kampania reklamowa w mieście 

– lista Partnerów medialnych dostępna wkrótce), 

- Umieszczenie logo Sponsora z aktywnym linkiem na stronie CCIFP 

poświęconej wydarzeniu, 

- Podziękowania dla Sponsora w biuletynie CCIFP oraz w reportażu z 

balu zamieszczonym na stronie CCIFP,  

- Obecność wizualną podczas Balu (ścianka prasowa lub banner z 

Partnerami wieczoru – forma reklamy do potwierdzenia; logo 

Partnera na ekranach w Oranżerii, szezlongi z logo Partnera w 

ogrodzie,  możliwość wystawienia stoiska z produktami Sponsora), 

- 

- 

 

- Uzyskanie kontaktów do osób biorących udział w loterii na Balu 

(w sumie oczekujemy 1500 gości),  

- 

 

- Inne możliwości do negocjacji. 

- 10 zaproszeń indywidualnych na Bal, 

- Rezerwacja 1 stolika dla gości Sponsora, 

~ 

- Oficjalne podziękowania dla Partnera w trakcie przemówienia 

Prezesa, 

 

- 

- Widoczność nie tylko wśród firm stowarzyszonych w CCIFP ale i na 

zewnątrz. Umieszczenie logo Sponsora na zaproszeniu/bilecie na Bal 

oraz na plakacie (przewidziana silna kampania reklamowa w mieście 

– lista Partnerów medialnych dostępna wkrótce), 

- Umieszczenie logo Sponsora z aktywnym linkiem na stronie CCIFP 

poświęconej wydarzeniu, 

- Podziękowania dla Sponsora w biuletynie CCIFP oraz w reportażu z 

balu zamieszczonym na stronie CCIFP,  

- Obecność wizualną podczas Balu (ścianka prasowa lub banner z 

Partnerami wieczoru – forma reklamy do potwierdzenia; logo 

Partnera na ekranach w Oranżerii, możliwość wystawienia stoiska z 

produktami Sponsora), 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- Inne możliwości do negocjacji. 



BAL 14 LIPCA 2013 NIEDZIELA ~ RESTAURACJA ENDORFINA ~ OFERTA SPONSORSKA ~ 

 

~ ZGŁOSZENIE UDZIAŁU ~ 

 

PROSIMY O WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE MAILEM NA ADRES: 

malgorzata.oleszkiewicz@ccifp.pl 

 

NAZWA FIRMY: _______________________________________________________________ 

 

ZGŁASZA SWÓJ UDZIAŁ W BALU 14 LIPCA 2013 JAKO PARTNER: 

 

 

□ ZŁOTY   □ SREBRNY   □ BRĄZOWY 

 

DATA :      PIECZĄTKA I PODPIS :      
 


