
Proponowane pakiety sponsorskie: 

Zakres świadczeo 

Typ sponsoringu 

Diamentowy 
10 000 PLN 

Platynowy 
6 000 PLN 

Złoty 
4 000 PLN 

Srebrny 
2 000 PLN 

Piernikowy 
1500  
PLN 

Wystąpienie (15-20 min) prezentujące firmę Tak     

Wstęp pracownika firmy na konferencję 
(sesje wykładowe i plakatowe, przerwy 
kawowe, obiady) 

Tak 
(2 osoby) 

Tak 
(1 osoba) 

Tak 
(1 osoba) 

  

Wyszczególnienie jako sponsor jednej sesji Tak Tak    

Zaproszenie na kolacje konferencyjne 
Tak 

(2 osoby) 
Tak 

(1 osoba) 
   

Stoisko wystawowe na terenie konferencji  
(ok. 2 m2) 

Tak 
(4 dni) 

Tak 
(3 dni) 

Tak 
(2 dni) 

Tak 
(1 dzieo) 

 

Logo firmy umieszczone na wszystkich 
materiałach konferencyjnych 

Tak Tak Tak   

Umieszczenie reklamy w książce abstraktów 
Tak  

(strona) 
Tak 

(strona) 
Tak (pół 
strony) 

Tak 
 (mała) 

Tak 
 (mała) 

Materiały reklamowe firmy w torbie 
konferencyjnej  

Tak Tak Tak Tak Tak 

Logo i opis firmy umieszczone w programie 
konferencji 

Tak 
(50 słów) 

Tak 
(50 słów) 

Tak 
(50 słów) 

Tak 
(25 słów) 

 

Materiały promocyjne firmy dostępne przy 
rejestracji  

Tak Tak Tak Tak Tak 

Wyszczególnienie podczas sesji powitalnej i 
zamykającej (prezentacja slajdu) 

Tak Tak Tak Tak Tak 

Umieszczenie na liście sponsorów w książce 
abstraktów 

Tak Tak Tak Tak Tak 

Umieszczenie na liście sponsorów na stronie 
konferencji 

Tak Tak Tak Tak Tak 

*Wszystkie ceny podane brutto 

Przedstawione powyżej pakiety to oferta standardowa. Możliwe są indywidualne ustalenia z Paostwa firmą - 

sponsorowanie posiłków lub imprez towarzyszących, ufundowanie upominków dla wykładowców i nagród dla 

uczestników za wyróżniające się osiągnięcia naukowe itp. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt drogą e-mailową lub telefoniczną: 

dr hab. Krzysztof Jaworski , e-mail: jaworski@umk.pl, tel: 56 611 44 56 

dr Paulina Glazioska, e-mail: Paulina.Glazinska@umk.pl, tel: 56 611 49 39 

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla firm i przesłanie na adres e-mail: 

Paulina.Glazinska@umk.pl 

Wpłaty prosimy dokonywad na rzecz: 

Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin 
Zarząd Główny 

Umultowska 89, 61-614 Poznao 
 

Numer konta: 89 1020 5011 0000 9302 0326 3084 
PKO Bank Polski 

 
z dopiskiem: firma, imię i nazwisko reprezentanta, rodzaj pakietu sponsorskiego 
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