
Legal Building Ghent

Bądź z nami w Belgii!

Oferta sponsorska

23 października 2018 r.



Kim jesteśmy?
Legal Building jest platformą, która służy promowaniu legalności w 
delegowaniu pracowników w sektorze budowlanym. Działamy na rynku już 
od 10 lat i jesteśmy świadomi potrzeb naszych klientów. 

Zmiany przepisów zarówno krajowych jak i europejskich w tym zakresie 
stworzyły potrzebę organizowania szkoleń oraz konferencji, które pomogą 
przedsiębiorcom prowadzić legalnie swój biznes. 

Legal Building to bez wątpienia jeden z kluczowych organizatorów tego 
typu wydarzeń w ostatnim czasie. Dbamy o wysoki poziom merytoryczny, 
który zapewniony jest dzięki współpracy z polskimi i zagranicznymi 
specjalistami w zakresie delegowania pracowników oraz zatrudniania 
cudzoziemców w Unii Europejskiej. 



Konferencje i szkolenia 
Legal Building

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

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

Na konferencje i szkolenia zapraszamy polskich i zagranicznych specjalistów 
oraz wystawców, producentów i firmy oferujące innowacyjne rozwiązania w branży budowlanej.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z ostatnich szkoleń i konferencji. 
www.legalbuilding.eu/konferencje



Szkolenie Legal Building  
Gandawa 23 października 2018 r.

Kolejne szkolenie Legal Building odbędzie się w Gandawie w dniu 
23 października 2018 r. Planujemy obecność 20 firm z branży 
budowlanej, które działają na rynku belgijskim i współpracują lub 
planują współpracę z polskimi przedsiębiorcami. Szkolenie odbędzie się 
w języku angielskim i niderlandzkim.

Nasi prelegenci to specjaliści z zakresu belgijskiego i 
polskiego prawa pracy oraz delegowania pracowników 
za granicę.



Dla kogo?
Na nasze wydarzenia zapraszamy belgijskie 
firmy budowlane, które:

Współpracują z polskimi  
przedsiębiorcami

Podpisują kontrakty z innymi  
zagranicznymi kontrahentami

Dostarczają materiały  
i produkty za granicę



Korzyści z bycia 
sponsorem

Dotarcie do firm z branży budowlanej, 
świadczących usługi za granicą

Budowanie wizerunku poprzez wspieranie 
ważnej tematyki w branży budowlanej

Możliwość nawiązania nowych kontaktów 
w branży

Zaprezentowanie swojej oferty 
wyspecjalizowanej grupie odbiorców



Pakiet sponsorski
Element pakietu Basic Sponsor Partner

Bezpłatny wstęp na szkolenie                      

Uczestnictwo 2 przedstawicieli Sponsora w szkoleniu

Udział w networkingu w przerwach Szkolenia

Logo na stronie internetowej Legal Building

Logo w newsletterze -

Prezentacja firmy w formacie PDF przekazana uczestnikom wraz z 
materiałami szkoleniowymi -

Możliwość postawienia 1 Roll-up’a w sali szkoleniowej -

Stoisko Sponsora w sali szkoleniowej w trakcie szkolenia - 1 - 3 m2 1 - 3 m2

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

Możliwość 5 min prezentacji w trakcie szkolenia - -

Bezpłatne bilety wstępu dla 2 firm (1 osoby z każdej) na Szkolenie ze 
Sponsorem jako firmą zapraszającą - -

Cena netto: 300 € 600 € 1000 €



www.legalbuilding.eu

Skontaktuj się z nami:
contact@legalbuilding.eu


