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Ekskluzywne miejsce
w całości dedykowane konferencji



Już na wiosnę daj się porwać

w pasjonującą lotniczą podróż

z najnowszymi technologiami
i inspirującymi rozwiązaniami.

Razem z najlepszymi specjalistami

rynku telco oraz IT eksploruj wiedzę

z zakresu cloud, cyberbezpieczeństwa,
routingu, czy IoT.

PLNOG to wydarzenie stworzone, aby

dwa razy w roku zgromadzić w jednym 

miejscu polskich dostawców usług internetowych,

operatorów sieci, inżynierów oraz entuzjastów

rozwoju rynku telco. Konferencja już od niemal 12 lat
napędza i wspiera współpracę między przedstawicielami

firm teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych. 
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PLNOG KAŻDEGO ROKU
GROMADZI NOWYCH PASJONATÓW TELEKOMUNIKACJI
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Telemetria i automatyzacja sieci

Sieci 5G, LTE,
Wyzwania sieci komórkowych

Zastosowania CLOUD i DEVOPS

Bezpieczeństwo sieci
i ataki DDoS

Sztuczna Inteligencja

SDN

Routing, sieci optyczne

te tematy
interesują
nas
najbardziej!



Prelegentami są osobistości z branży telco, ale także ze świata nauki, sportu czy kultury.



PLNOG to nie tylko konferencja, która

odbywa się dwa razy do roku. To także

(jeżeli nie przede wszystkim!) społe-

czność, która aktywna jest przez całe

12 miesięcy! Na naszym Facebooku

obserwuje nas ponad 5000 osób
związanych z branżą, naszą stronę

odwiedza 21 000 internatów rocznie,

a wśród parterów pojawiają się naj-

ważniejsze serwisy i portale branżowe. 
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Wraz z nami społeczność PLNOG tworzą

Współpracujemy także z organizacjami studenckimi i dajemy szansę rozwoju młodym ludziom, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy.



ZAUFALI NAM
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Korzyści z bycia partnerem

       Możliwość umówienia bezpośrednich spotkań
w miejscu konferencji PLNOG za pomocą aplikacji 
konferencyjnej;

     Slot w agendzie PLNOG — zaprezentujesz firmę 
od strony eksperta, będzie o Was i Waszej firmie 
mówiło się w kuluarach i po wydarzeniu dzięki 
czemu  zaistniejesz w świadomości klientów;

      Wyjątkowe stoisko — dzięki czemu zbudujesz 
wizerunek lidera branży;

      Możliwość pozyskania nowych klientów 
spośród szerokiej bazy uczestników PLNOG;

      Wywiad — który dotrze do tysięcy ludzi z branży 

po konferencji i pomoże  pozycjonować Twoją firmę
i jej pracowników;

      Skaner QR kodów — dzięki któremu
powiększysz bazę leadów o kolejne 800 osób;



Skontaktuj się z nami, aby omówić naszą ofertę współpracy
i stworzyć rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.

KAROLINA MURDZA
ACCOUNT MANAGER

+48 506 689 456
karolina.murdza@proidea.pl

EMANUELA DIDOSZAK
EVENT MANAGER
+48 506 68477

emanuela.didoszak@proidea.org.pl


