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Dołącz do APA Smart

Jesteś producentem innowacyjnych rozwiązań dla domu? Tworzysz   
najwyższej jakości produkty, które wyróżnia wysoka funkcjonalność   
i nowoczesny design? Zaprezentuj swoją ofertę z APA Smart!
 
APA Smart jest pierwszą w Polsce usługą wspierającą tworzenie  
 inteligentnych przestrzeni dla klientów, którzy szukają komfortu   
i wygody w codziennym życiu i pracy.

Czarny Dom, który otwarto przy ulicy Tarnogórskiej 260 w Gliwicach,  
 to modelowy przykład inteligentnego domu, w którym partner biznesowy   
może zaprezentować swoją ofertę, a klient szukający rozwiązań   
dla swojego domu — poznać jej praktyczne zalety. O wyjątkowości tego  
 miejsca stanowią w dużej mierze produkty partnerów, którzy dostarczyli  
 najnowsze rozwiązania z dziedziny multimediów, oświetlenia, wentylacji,   
bezpieczeństwa oraz wykończenia wnętrz.
 

Przyjdź i przekonaj się sam! 

GDY TECHNOLOGIE JUTRA ŁĄCZĄ SIŁY,  
 POWSTAJE NOWA JAKOŚĆ
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Cennik usług
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Powierzchnia ekspozycyjna  
w Czarnym domu,  
po wcześniejszym ustaleniu.

Promocja na stronie  
www.apasmart.pl. Opis 
 firmy oraz 3 produkty.

Promocja partnera w mediach 
społecznościowych  
www.facebook.pl/apasmartpl

Katalog APA Smart  
Dwie edycje na rok, 
wersja elektroniczna.  
www.apasmart.pl/katalog_2

Promocja w newsletterze  
APA Smart. 
Edycja cotygodniowa 
przez jeden kwartał. 

Pakiet Basic

1. 2.

3.

4.

5.

http://apasmart.pl
http://facebook.pl/apasmartpl
http://apasmart.pl/katalog_2


Możliwość organizacji spotkań 
handlowych w przestrzeniach 
Black House

Możliwość organizacji  
własnych eventów, szkoleń  
w przestrzeniach Black House, 
po wcześniejszym uzgodnieniu, 
(catering nie zawiera się w ofercie)

Możliwość udziału w eventach 
organizowanych przez APA  
w tym spotkania dla specjalistów  
branżowych, szkolenia itp.

Artykuł nt. partnera w blogu 
technologicznym APA Lab  
www.apagroup.pl/apalab  
– 1/kwartał, po dostarczeniu  
materiału wsadowego

Pakiet Optimum

1.

2.

3.

4.

Promocja na stronie  
www.apasmart.pl  
Opis frmy oraz 3 produkty.

5.

http://apagroup.pl/apalab
http://apasmart.pl
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Powierzchnia ekspozycyjna  
w Czarnym domu,  
po wcześniejszym ustaleniu.

Promocja partnera w mediach 
społecznościowych  
www.facebook.pl/apasmartpl

Katalog APA Smart  
Dwie edycje na rok, 
wersja elektroniczna.  
www.apasmart.pl/katalog_2

Promocja w newsletterze  
APA Smart. 
Edycja cotygodniowa 
przez jeden kwartał. 

6.

7.

8.

9.

http://facebook.pl/apasmartpl
http://apasmart.pl/katalog_2
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Targi 4 Design Days  
www.4dd.pl 

Spotkanie „Wieczory z architekturą”   
www.archevent.pl  

Konferencja Projekt BMS   
www.projektbms.pl 

Targi Dom Inteligentny   
www.dominteligentny.pl/targi 

Artykuł nt. partnera w Spider’s Web   
www.spidersweb.pl

Możliwość wspólnego udziału w eventach:

Możliwość organizacji eventów na zamówienie partnera

Usługi Premium

1.

2.

4.

Możliwość organizacji szkoleń  na zamówienie partnera3.

http://4dd.pl
http://archevent.pl
http://projektbms.pl
http://dominteligentny.pl/targi
http://spidersweb.pl
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Joanna Oczko

tel. 508 172 240 

joanna.oczko@apagroup.pl

Tarnogórska 260, 44-100 Gliwice

Skontaktuj się!
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