
Porozmawiajmy o legalności

Oferta sponsorska

Zapraszamy na konferencję!



Kim jesteśmy?
Legal Building jest platformą służącą do promowania legalności  
oddelegowania w sektorze budowlanym. W tym celu, specjalnie dla firm  
budowlanych podejmujemy współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin.

Zmiany coraz częściej zachodzące w przepisach dotyczących delegowania  
w Europie oraz eksportu usług budowlanych skłoniły nas do organizacji  
seminariów szkoleniowych w tym zakresie.

Legal Building to bez wątpienia największa na Podkarpaciu konferencja 
poświęcona tej tematyce w ostatnim czasie. Wysoki poziom merytoryczny 
konferencji gwarantuje stała współpraca ze specjalistami  
w Polsce i za granicą.



Konferencje Legal Building

Konferencje Legal Building odbywają się cyklicznie, w różnych 
miastach Europy. Szkolimy uczestników w Belgii, Luksemburgu, 
Francji, Niemczech, Portugalii oraz w Polsce.

Nasze konferencje mają na celu łączyć teorię z praktyką  
w stosowaniu przepisów ustawowych i unijnych oraz promować 
legalność w sektorze budowlanym.



Cel konferencji

Dbałość o legalność dokumentów na budowach 

Uwrażliwienie firm na problemy związane z oddelegowaniem

Informowanie o regulacjach prawnych w sektorze budowlanym

Przygotowanie przedsiębiorców do kontroli na budowie.



Dla kogo?
Dla firm budowlanych, które:

delegują pracowników za granicę

podpisują umowy z kontrahentami  
zagranicznymi

zatrudniają personel za pośrednictwem 
agencji pracy tymczasowej za granicą



Korzyści z bycia 
sponsorem

Dotarcie do firm z branży budowlanej, 
świadczących usługi za granicą 

Budowanie wizerunku poprzez wspieranie 
ważnej tematyki w branży budowlanej

Dostęp do nowej bazy klientów

Możliwość prezentacji swojej oferty  
w wyspecjalizowanej grupie odbiorców



Pakiety sponsorskie
Element pakietu

Logo na stronie Legal Building

Logo na materiałach konferencyjnych

Logo w newsletterach

Możliwość postawienia roll upów w hallu

Stoisko w trakcie Konferencji

Możliwość przeprowadzenia własnego konkursu wśród uczestników

Możliwość prezentacji 5 min filmu promującego w trakcie konferencji

Sponsor głównySponsor 

1- 3 m2 4 -6 m2

4000 PLN2000 PLNKwota (netto)

Bezpłatny, honorowy wstęp na Konferencję   

Uczestnictwo przedstawicieli Sponsora w Konferencji

Możliwość przekazania uczestnikom i gościom materiałów promocyjnych  
(folderów, ulotek, próbek itp.)



www.legalbuilding.eu

Skontaktuj się z nami:
contact@legalbuilding.eu


