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Szanowni Państwo, 

 W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej 

pt. „Ecological and Environmental Engineering” mam przyjemność zaprosić Państwa do 

wsparcia trzeciej edycji wydarzenia, które odbędzie się w dniach 28.06.-1.07.2022 r.  

w Poznaniu. Będziemy wdzięczni za zapoznanie się z naszą ofertą sponsorską. 

Organizacja konferencji ma na celu przybliżenie oraz popularyzację najnowszych osiągnięć i 

wiedzy z zakresu innowacyjnych technik i technologii stosowanych w energetyce, inżynierii 

ekologicznej i inżynierii środowiska oraz możliwości zastosowania ich w praktyce. Konferencja 

umożliwi wymianę wiedzy, doświadczeń i wyników badań pomiędzy naukowcami z całego 

świata oraz sektorem prywatnym, a także zaprezentowanie rozwiązań wykreowanych przez 

naukę, które mogłyby zostać zaadaptowane w gospodarce krajowej i zagranicznej.  

W ramach organizowanej konferencji poruszane będą problemy związane ze zintegrowaną 

gospodarką wodną, gospodarką wodno-ściekową, odnawialnymi źródłami energii, 

geoinformacją i teledetekcją, zmianami klimatu oraz kształtowaniem i ochroną środowiska. 

Sesje naukowe poprowadzą międzynarodowi specjaliści oraz zaproszeni na Konferencję 

eksperci. 

Udział partnerski w organizowanym wydarzeniu stwarza Państwu okazję nawiązania 

nowych kontaktów biznesowych, ugruntowania istniejących już relacji, 

zaprezentowania swojej oferty i rozwiązań potencjalnym klientom zarówno na 

płaszczyźnie krajowej jak i międzynarodowej oraz zdobycia wiedzy i ciekawych 

doświadczeń. 

Oferta sponsorska przygotowana przez Komitet Organizacyjny Konferencji umożliwia 

firmom partycypowanie w konferencji poprzez zakup pakietów sponsorskich, których 

propozycje znajdziecie Państwo poniżej. Liczymy na Państwa obecność oraz wsparcie.  

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego przesyłamy wyrazy szacunku. 

 

        

            prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski                                             prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak 
           Przewodniczący Komitetu Naukowego                                     Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 



PAKIETY SPONSORSKIE 

 PLATYNOWY ZŁOTY SREBRNY INDYWIDUALNY 

Tytuł „Główny Partner Konferencji”    

Cena (min. 1000 zł) i 
zakres usług 

wyznaczona na 
podstawie 

indywidualnych  
konsultacji z  

organizatorami  
Konferencji. 

Umieszczenie logotypu lub nazwy Sponsora w materiałach promocyjnych konferencji: 

o na stronie internetowej konferencji, 

o na plakatach promujących, 

o w prezentacji wyświetlanej podczas przerw,  

o w folderze konferencyjnym,  

o w wysyłanych e–zaproszeniach,  

o w podziękowaniach wysyłanych po konferencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja Sponsora w trakcie konferencji - 15 min: 

o sesja plenarna,  

o sesja tematyczna. 

 

 

 

 

 

 

 

Umieszczenie reklamy Sponsora jako roll-up: 

o przy recepcji,  

o w głównym holu budynku,  

o w głównej sali konferencyjnej imprezy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnienie powierzchni wystawienniczej pod stoisko Sponsora w holu miejsca 
konferencji 

   

Oficjalne podziękowania dla Sponsora podczas inauguracji i/lub zakończenia konferencji    

Logotyp wraz z nazwą „Główny Partner  
Konferencji” na prezentacji podczas otwarcia  
i zamknięcia konferencji 

   

Udział w konferencji 1 osoba 1 osoba  

CENA* (netto) od 10 000 zł od 5 000 zł od 2 000 zł 

*Sponsor ma możliwość zastąpienia wkładu finansowego zapewnieniem usług uzgodnionych z Organizatorem. 

 
 
OSOBA DO KONTAKTU: 

dr inż. Joanna Jaskuła 

tel.: (+48) 61 846 64 25 

e-mail: 3coee@up.poznan.pl 

mailto:3coee@up.poznan.pl

