Oferta usług
Centrum Prasowego PAP
Nasza specjalizacja

Konferencje prasowe

Debaty

Webinary

Kompleksowe działanie
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Ustalenie szczegółów

Zaproszenie mediów

Realizacja wydarzenia

Obsługa medialna

Dystrybucja informacji

organizacji

i wpis do kalendarium

w wersji:

wydarzenia

do mediów kanałami

• stacjonarnej

• relacja tekstowa

• hybrydowej

• relacja wideo

• online

• relacja foto

z dedykowanym
ekspertem PAP

PAP

Jedno wydarzenie – wiele możliwości
STACJONARNE
Centrum Prasowe

ONLINE

online

Centrum Prasowe

HYBRYDOWE
online

online

Centrum Prasowe

prelegenci
aktywni
uczestnicy

Jak zamówić?
1

2

3

Wejdź na formularz zamówień na

Wybierz pakiet

Wyślij zamówienie

stronie Centrum Prasowe PAP

oraz dodatkowe usługi
jeśli ich potrzebujesz.
Możesz też skompletować
je po swojemu

Cennik usług Centrum Prasowego PAP
FORMUŁA WYDARZENIA

STACJONARNE

CENA W ZŁ NETTO

3 200

5 600

5 100

Pakiet
standard

Pakiet
premium

Pakiet
webinar

PAKIET/USŁUGI

ONLINE

HYBRYDOWE

DOWOLNA

6 200

8 500

Suma usług

Pakiet
online

Pakiet
hybrydowy

Pakiet
skrojony na miarę

wynajem sali konferencyjnej (do 3 h)
obsługa techniczna
nagłośnienie
mikrofony

3 200

projektor multimedialny + ekran
monitor plazmowy 55"
laptop
powiadomienie mediów – dwukrotna wysyłka
zaproszenia do dziennikarzy z bazy mediów PAP +
zamieszczenie zapowiedzi w Kalendarium
Wydarzeń PAP i PAP MediaRoom o wydarzeniu
organizowanym w Centrum Prasowym PAP/ poza
Centrum Prasowym PAP

500/800

transmisja live*
• na stronie PAP MediaRoom + zapis na stronie
z możliwością pobierania materiału
• i/lub na stronie Infostrefa TV
• i/lub na stronie internetowej Klienta
lub w mediach społecznościowych

od 3 000

kompleksowa realizacja wydarzenia
z wykorzystaniem aplikacji do spotkań online Zoom
lub Webex* – obsługa rejestracji, moderowanie,
oprawa graﬁczna, monitory dla panelistów, laptop
dla moderatora, realizacja transmisji, operator,
host konferencji, nagranie z przebiegu wydarzenia
online dostępne w aplikacji, statystyki dotyczące
liczby uczestników

od 3 500

relacja tekstowa – przygotowanie materiału
tekstowego przez dziennikarza PAP

2 000

relacja wideo – opracowanie i montaż skróconej
relacji z wydarzenia, dodatkowe nagranie
wypowiedzi prelegentów w formie tzw. setek wraz
z pełną oprawą graﬁczną: podpisy, transkrypcja,
tłumaczenia

od 2 500

relacja foto – udostępnienie 20 zdjęć wykonanych
przez fotografa PAP

1 000

dystrybucja informacji prasowej w serwisach
i na portalach ogólnoinformacyjnych PAP**

990

dodatkowa h wynajęcia sali

300

obsługa recepcji

250

tłumaczenie symultaniczne
dokumentacja wideo

do uzgodnienia
300

catering – lunch

od 55/os.

catering – przerwa kawowa

od 6,5/os.

*łączny czas trwania wydarzenia do 3 h

*łączny czas trwania wydarzenia do 3 h

**zobacz pełną ofertę usług dystrybucji informacji na pap-mediaroom.pl

**zobacz pełną ofertę usług dystrybucji informacji na pap-mediaroom.pl

Warunki anulacji rezerwacji sali konferencyjnej:
1. Bezkosztowa anulacja na 21 dni przed planowanym terminem wydarzenia
2. Pomiędzy 20 a 7 dniem przed planowanym terminem wydarzenia – koszt 1 000 zł netto
3. W czasie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem wydarzenia – koszt 1 500 zł netto
4. W przypadku odstąpienia od umowy na 2 dni lub krócej przed planowanym terminem wydarzenia – koszt 100%
wartości dokonanej rezerwacji
5. Zmiana terminu wydarzenia (pod warunkiem, że odbędzie się w ciągu 30 dni od planowanej wcześniej daty) – koszt
500 zł netto

O nas
PAP – największa agencja informacyjna w Polsce. Informacje z serwisów PAP docierają do 86%
użytkowników internetu*.

250

dziennikarzy

40

600

fotoreporterów

depesz dziennie

Płatne serwisy
informacyjne

PAP zbiera i przekazuje
informacje z kraju i ze świata
24h na dobę
7 dni w tygodniu

33

oddziały w Polsce
i za granicą

Codziennie nowe, aktualne i rzetelne informacje z kraju
i ze świata

Serwisy
ogólnodostępne

9 serwisów w tym 5 tematycznych
ok. 9 mln odsłon/m-c

Serwisy
multimedialne

1300 zdjęć dziennie z kraju i ze świata
Infograﬁki i animacje 3D
Materiały wideo
Baza 13 milionów zdjęć

Usługi
komunikacyjne

Profesjonalna obsługa medialna i szeroka dystrybucja informacji
dzięki dotarciu PAP

*Źródło: Badanie Gemius

Kontakt
ul. Bracka 6/8

Lidia Płowiecka-Sroka

Lidia Świtacz

00-502 Warszawa

tel. (+48 22) 509 24 82

tel. (+48 22) 509 27 02

centrumprasowe@pap.pl

kom. (+48) 601 284 618

kom. (+48) 609 810 029

www.centrumprasowe.pap.pl

l.plowiecka@pap.pl

l.switacz@pap.pl

