Dziś i jutro energetyki wodnej
w Polsce i w Europie
Warszawskie Centrum EXPO XXI, 22 września 2015

Pakiety sponsorskie
Pakiet Platynowy 12 tys. zł /netto









Możliwość wygłoszenia dwóch referatów o treści komercyjnej
(limit czasu, jak dla pozostałych pełnych wystąpień konferencyjnych),
Możliwość umieszczenia reklamy stojącej na sali konferencyjnej i przed salą
Możliwość umieszczenia reklamy stojącej podczas kolacji koleżeńskiej
i ZK TEW w dniu 23.09.2015 r. w Hotelu Roko w Warszawie
Możliwość dołączenia materiałów informacyjnych i reklamowych
do materiałów konferencyjnych rozdawanych uczestnikom
Możliwość wyświetlania materiałów reklamowych podczas przerw kawowych
(z wyjątkiem czasu przeznaczonego na testowanie prezentacji)
Strona reklamowa i informacja o sponsoringu w zbiorze streszczeń
Logo sponsora w programie i na stronach internetowych konferencji oraz TEW
Zwolnienie z opłaty za udział w konferencji i kolacji konferencyjnej dla 4 osób

Pakiet Premium 6 tys. zł /netto








Możliwość wygłoszenia referatu o treści komercyjnej
(limit czasu, jak dla pozostałych pełnych wystąpień konferencyjnych),
Możliwość umieszczenia reklamy stojącej na sali konferencyjnej i przed salą
Możliwość dołączenia materiałów informacyjnych i reklamowych
do materiałów konferencyjnych rozdawanych uczestnikom
Możliwość wyświetlania materiałów reklamowych podczas przerw kawowych
(z wyjątkiem czasu przeznaczonego na testowanie prezentacji)
Strona reklamowa i informacja o sponsoringu w zbiorze streszczeń
Logo sponsora w programie i na stronach internetowych konferencji oraz TEW
Zwolnienie z opłaty za udział w konferencji i kolacji konferencyjnej dla 3 osób

Pakiet Standard 4 tys. zł / netto








Możliwość wygłoszenia referatu o treści komercyjnej (limit czasu, jak dla pozostałych pełnych wystąpień konferencyjnych) lub wyświetlania materiałów reklamowych podczas przerw kawowych
(z wyjątkiem czasu przeznaczonego na testowanie prezentacji)
Możliwość umieszczenia reklamy stojącej na sali konferencyjnej lub przed salą
Możliwość dołączenia materiałów informacyjnych i reklamowych
do materiałów konferencyjnych rozdawanych uczestnikom
Miejsce na reklamę (nie mniej niż ½ strony)
i informację o sponsoringu w zbiorze streszczeń
Logo sponsora w programie i na stronie internetowej konferencji oraz TEW
Zwolnienie z opłaty za udział w konferencji i kolacji konferencyjnej dla 2 osób

Uwaga: Środki pozyskane od uczestników tylko częściowo pokryją koszty spotkania wieczornego. Przewidujemy częściowe finansowanie ze sponsoringu i poinformowanie o tym uczestników. Informacji udziela i szczegółowe uzgodnienia
prowadzi Biuro Towarzystwa Elektrowni Wodnych w Redzie.
Sekretariat Konferencji
Biuro Towarzystwa Elektrowni Wodnych
ul. Piaskowa 18, 84-240 Reda
tel/faks 58 67 87 951, kom.: 605 56 55 86
e-mail: biuro@tew.pl

Informacje dla autorów
Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14, 80-952 Gdańsk,
tel. 58 6995130, 139; kom.: 608 27 97 96, 608 19 71 85
e-mail: pkew@imp.gda.pl, steller@imp.gda.pl

