Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa

PALIWA Z ODPADÓW
1-3 czerwca 2011 r., Chorzów
Szanowni Państwo,
tematyka obrad dotyczyć będzie zarówno zagadnień prawnych, jak i praktycznych związanych z produkcją
paliwa z odpadów. Zaproszeni zostaną przedstawiciele poszczególnych elementów systemu: zbierający,
przetwarzający odpady i odbierający tego typu produkt. Podczas obrad przedstawimy koncepcje współpracy
między wytwórcami a odbierającymi, by wskazać najważniejsze elementy przy budowie, jak i funkcjonowaniu
modelu współpracy. Osobna sesja poświęcona będzie nowoczesnym technologiom produkcji paliw z odpadów, by
każdy
z odbiorców mógł dobrać optymalne rozwiązanie do potrzeb i możliwości swoich zakładów.
Tematyka konferencji została zapoczątkowana na zeszłorocznej, wrześniowej konferencji dot. produktów
z odpadów, która odbyła się w Lublinie i zgromadziła ponad 180 uczestników.
Uczestnicy to:








dyrektorzy zakładów gospodarki komunalnej, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów,
przedstawiciele cementowni, elektrociepłowni,
przedstawiciele administracji samorządowej i państwowej odpowiedzialni za gospodarkę odpadami,
przedstawiciele Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
pracownicy Inspektoratów Ochrony Środowiska,
pracownicy wyższych uczelni i instytucji zajmujących się tematyką składowania odpadów,
przedstawiciele biur projektowych oraz firm działających w branży gospodarki odpadami.

Ze względu na możliwość dotarcia do znacznej i bardzo wyselekcjonowanej grupy odbiorców, proponujemy
prezentacje oferty Państwa firmy:
w trakcie obrad czas na wystąpienia promocyjne, podczas których macie Państwo możliwość
zaprezentowania oferty;
 możliwość ustawienia stoiska promocyjnego firmy;
 rozdanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących oferowanych produktów i usług;
 nowa forma prezentacji:
– emisja spotu reklamowego na ekranie TV umieszczonego w holu przed salą obrad;


Ponadto:
przed Konferencją przekażemy listę uczestników w celu kontaktu z wybranymi osobami
(każdy z uczestników posiada identyfikator);
 firmom wystawiającym się i biorącym udział w Konferencji zapewniamy 20% rabat od opłaty
rejestracyjnej dla jednego przedstawiciela.


W przypadku zainteresowanie szerszymi formą współpracy jako sponsor prosimy o kontakt.
Jako organizator szeregu konferencji zapewniamy profesjonalne i kompleksowe przeprowadzenie tego typu
eventów. Zapraszamy do współpracy przy tym oraz innych naszych spotkaniach, które zorganizujemy w 2011 roku.
Zapraszamy do współpracy!

Paweł Szadziewicz
menedżer ds. sponsoringu i promocji
z-ca kierownika Działu Szkoleń i Konferencji
T . 61 655 81 24 / 608 376 797 F. 61 655 81 01

E mail: p.szadziewicz@abrys.pl promocja@abrys.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI
podczas Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej
Paliwa z odpadów
prosimy o wypełnienie drukowanymi literami i odesłanie na nr faksu: 61 655 81 01/10
Termin nadsyłania zgłoszeń do sponsoringu upływa 23 maja 2011 r.
Nazwa jednostki.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Adres:.......................................................................................................................................................................................................................
NIP:...........................................................................................................................................................................................................................
Nr Rejestru Handlowego........................................................................................................................................................................................
Nazwa Sądu Rejonowego......................................................................................................................................................................................
Nazwa i nr konta, z którego dokonywana będzie płatność:...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktów: ....................................................................................................................................................................
Nr kier................. Telefon .................................................................. Fax..............................................................................................................
e-mail: .....................................................................................................................................................................................................................
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Rozdanie folderów, gadżetów reklamowych przez biuro Konferencji

800 zł*

Zamieszczenie 1 str. reklamy w materiałach konferencyjnych –druk kolor (opcja dostępna do 20.05.11r.)

900 zł*

Zamieszczenie płyt CD z ofertą w materiałach konferencyjnych (opcja dostępna do 20.05.11r.)

900 zł*

2

Powierzchnia wystawiennicza (do 2 m ) – opcja do potwierdzenia

1500 zł*

10-minutowe wystąpienie podczas obrad – opcja do potwierdzenia
Tytuł wystąpienia, osoba: …………………………………………………………………………………………………………………

1700 zł*

Emisja spotu reklamowego na 32’ ekranie TV ustawionego w holu przed salą obrad – opcja do potwierdzenia

2100 zł*

Całkowity koszt promocji netto*

……………zł*
*do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

Jeżeli przedstawiciel Państwa firmy będzie korzystał z noclegu i/lub wyżywienia podczas Konferencji konieczne jest wypełnienie
i przesłanie karty zgłoszenia udziału w Konferencji (oprócz zgłoszenia do promocji).
Prosimy o wystawienie faktury ProForma

Opłatę za promocję wynoszącą RAZEM

zł brutto przekażemy na konto:

ABRYS Sp. z o.o. Bank PKO BP S.A. I o/Poznań 69 1020 4027 0000 1102 0336 0286
z dopiskiem: „promocja 12/11”
Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem do dnia 23.05.2011 r. Rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do zapłaty.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa i organizacji imprez (umieszczone na abrys.pl)oraz zobowiązujemy się do zapłaty.
Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu niniejszego zlecenia rozpatrywane będą wg prawa polskiego i przez Sąd właściwy dla siedziby zleceniobiorcy.
Płatności należy dokonać na 5 dni przed konferencją.
Wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych od Abrys Sp. z o.o.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych przez ABRYS Sp. z o. o. w Poznaniu zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz U Nr 133 poz. 883).

Główny Księgowy

Pieczątka Jednostki

Dyrektor/Prezes

Paweł Szadziewicz
menedżer ds. sponsoringu i promocji
z-ca kierownika Działu Szkoleń i Konferencji
T . 61 655 81 24 / 608 376 797 F. 61 655 81 01

E mail: p.szadziewicz@abrys.pl promocja@abrys.pl

