Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Jubileuszowej Konferencji 50-lecia Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej i Zjazdu Absolwentów mam zaszczyt zaprosić Państwa
Firmę do udziału w konferencji w charakterze Sponsora/Wystawcy. Konferencja o wymiarze krajowym,
zgromadzi kilkuset Absolwentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki
Krakowskiej z Polski i z zagranicy zajmujących się chemią, technologią chemiczną, inżynierią chemiczną,
biotechnologią i nanotechnologią.
Konferencja odbędzie się w dniu 19 listopada 2016 r. na terenie głównego kampusu Politechniki
Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Politechniki
Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior.
Wydarzenie będzie idealnym miejscem na wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami
środowiska akademickiego i biznesowego z całego kraju. Mamy nadzieję, że Konferencja stanie się dla
Państwa Firmy doskonałym miejscem na nawiązanie kontaktów biznesowych, które zaowocują
wymiernymi korzyściami.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z załączoną informacją na temat szczegółowej oferty
sponsorskiej. W przypadku zainteresowania proszę o kontakt z przedstawicielem Komitetu
Organizacyjnego: dr inż. Katarzyną Matras-Postołek, matras@chemia.pk.edu.pl, tel. 126283059

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechniki Krakowskiej

OFERTA SPONSORSKA
Typ sponsoringu

Zakres świadczeń
Oficjalne podziękowanie podczas ceremonii
otwarcia i zamknięcia konferencji
Powierzchnia wystawowa wliczona w koszt
sponsoringu
15 min. prezentacja w czasie konferencji
Priorytet w wyborze miejsca wystawowego
Reklama wielkoformatowa firmy (baner, 2m2) na
głównej sali konferencji
Logo firmy i link do strony www. umieszczone na
stronie internetowej
Logo firmy umieszczone na materiałach
konferencyjnych
Materiały reklamowe sponsora (nie większe niż
A4), umieszczone w torbie każdego uczestnika
konferencji
Logo firmy umieszczone w programie konferencji
Wstęp na konferencję
Zaproszenie na kolację pokonferencyjną
Materiały konferencyjne
Materiały potwierdzające Państwa obecność
podczas Konferencji oraz certyfikat wsparcia
wystawiony przez Komitet Organizacyjny
Konferencji
Informacja o sponsorze w periodyku „Nasza
Politechnika”
Tablica ogłoszeń dla studentów z Państwa
ofertami pracy
*Możliwość indywidulanych ustaleń
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3000 PLN*

Formularz zgłoszeniowy dla firm na Konferencję i zjazd absolwentów WIiTCh z okazji
jubileuszu 50-lecia Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
19. listopad 2016 r. Kraków
Pełna nazwa
firmy/instytucji:
Imię i nazwisko
Uczestnika:
Pełny adres firmy:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Adres strony
internetowej firmy:
Numer Identyfikacji
Podatkowej (NIP)
Typ Sponsoringu:
Złoty
Srebrny
Partner
Informacje osoby do kontaktu
Imię i nazwisko osoby do
kontaktu:
E-mail:
Telefon:

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać e-mailem na adres: matras@chemia.pk.edu.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez NFOŚiGW, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od NFOŚiGW korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.

...............................
podpis przedstawiciela firmy

