
Pionek to impreza kulturalna odbywająca się na Śląsku już od 12 lat. Związana jest 
od samego początku z grami planszowymi. Jest to najstarsza w Polsce i największa na 
południu kraju impreza poświęcona grom planszowym. Od lat zbiera świetne opinie 
za klimat i promowanie wspaniałego hobby, jakim jest granie w gry planszowe. 

Najbliższy Pionek to wspaniała okazja do promowania gier planszowych. 

Na Pionku wystawcy będą mieli najlepszą możliwość promocji swoich gier do 
klientów, którzy właśnie poszukują interesującego tytułu.

XXIX Pionek Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Zabrzu
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Kontakt: Iwona Idec
tel. 32 334 8538 iwona@portalgames.pl 



Stoiska handlowe na Pionku:
Oferujemy Państwu możliwość wystawienia stoiska
handlowego podczas tej edycji Pionka. 

Stoisko: 

Wymiary: 5m x 2m
5x ławka szkolna, 8x krzesło
prąd, możliwość rozstawienia roll-upów na hali
Koszt: 500 zł + vat
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Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowych stołów  
i krzeseł. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. 

Stoiska niestandardowe o wymiarze większym niż 
5m x 2m wyceniane są indywidualnie.

Nie przewidujemy rozliczenia w barterze.

Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie : www.pionek.org/wystawcy.
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Jak zostać sponsorem Pionka?
Można uzyskać jeden z tytułów: Przyjaciel Pionka,  
Dobry Przyjaciel Pionka, Najlepszy Przyjaciel Pionka.

9-10 czerwca 2018 r.
www.pionek.org

Hala MOSiR 
ul. Matejki 6
41-800 Zabrze

I. Przyjaciel Pionka

Aby zostać Przyjacielem Pionka należy 
przekazać gry (nowości wydawnicze)  
o wartości min. 250 zł.
W zamian otrzymuje się:
n logo na www.pionek.org w sekcji sponsorów,
n logo w informatorze na liście sponsorów,
n wpis na stronie www i link do niego na 
profilu FB Pionka,
n wymienienie sponsora w podziękowaniach 
podczas ceremonii podsumowania imprezy.
 n logo na plakacie pod warunkiem zgłoszenia 
poprzez formularz zgłoszeniowy i dosłania logo 
w terminie do 23.04.2018 r.

II. Dobry Przyjaciel Pionka

Aby zostać Dobrym Przyjacielem Pionka 
należy przekazać gry (nowości  
wydawnicze) o wartości min. 450 zł.
W zamian otrzymuje się:
n wszystkie świadczenia należne Przyjacielowi 
Pionka (powyżej),
n ekspozycja gier przekazanych na nagrody 
podczas imprezy,
n możliwość wyłożenia materiałów reklamowych 
na akredytacji 
(nadesłanych przez sponsora),

n możliwość zgłoszenia gry do 
Zagraj, żeby Wygrać.

III. Najlepszy Przyjaciel Pionka

Aby zostać Najlepszym Przyjacielem 
Pionka należy przekazać gry (nowości 
wydawnicze) o wartości min. 700 zł.
W zamian otrzymuje się:
n wszystkie świadczenia należne Dobremu 
Przyjacielowi Pionka (powyżej),
n insert do informatora (nadesłany 
przez sponsora),
n logo na bannerach www, FB,
n rozstawienie nadesłanego roll-upa 
na hali imprezy (jeśli sponsor nie jest 
jednocześnie wydawcą),
n dyplom z podziękowaniem po imprezie,
n dedykowane pytanie poświęcone 
wydawnictwu w jednym z konkursów 
podczas imprezy.

Kontakt: Iwona Idec
tel. 32 334 8538 iwona@portalgames.pl 


