„100 LAT BADAŃ I KSZTAŁCENIA W ELEKTROTECHNICE”
Konferencja naukowo – techniczna organizowana w 100-lecie działalności
Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
TERMIN
➢ 06 - 07 czerwca 2022 r.
CEL SPOTKANIA
➢ Uczczenie 100-lecia działalności Wydziału Elektrycznego PW, wskazanie
nowych wyzwań stawianych przez dynamicznie rozwijającą się naukę i
gospodarkę, dyskusja i sformułowanie działań priorytetowych dla polskich
podmiotów naukowo – badawczych oraz gospodarczych.
UCZESTNICY KONFERENCJI
➢ Przedstawiciele przemysłu, instytucji naukowo – badawczych, absolwenci,
byli oraz aktualni pracownicy Wydziału Elektrycznego PW.
PLAN SPOTKANIA
Dzień 1

•
•
•

Otwarcie Konferencji, referaty zapraszane
Sesja tematyczne / panele dyskusyjne
Uroczysta Gala 100-lecia Wydziału Elektrycznego.

•
•

Priorytetowe kierunki badań w elektrotechnice
Wystąpienia sponsorów / panele dyskusyjne / sesje tematyczne

Dzień 2

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
➢ Publikacje w periodykach naukowych.

PAKIETY SPONSORSKIE
Pakiety Sponsorskie
I stopień
≥ 9 000 PLN

II stopień
≥ 6 000 PLN

III stopień
≥ 3 000 PLN

Podziękowania podczas uroczystej gali

TAK

TAK

TAK

Logo firmy umieszczone na stronie Konferencji
wraz ze wskazanym linkiem do strony
sponsora

TAK

TAK

TAK

Logo firmy umieszczone w materiałach
konferencyjnych

TAK

TAK

TAK

Materiały reklamowe sponsora (nie większe niż
A4), umieszczone w torbie każdego uczestnika
konferencji, przekazywane podczas rejestracji
uczestnika.

TAK

TAK

TAK

Możliwość wygłoszenia prelekcji przez
sponsora – dzień 1 (sesje tematyczne).

10 min

-

-

Możliwość wygłoszenia prelekcji przez
sponsora – dzień 2 (wystąpienia Sponsorów)

15 min

10 min

-

Reklama wielkoformatowa na głównej Sali
konferencyjnej (do 2 m2 np. roll-up)

TAK

TAK

-

Stanowisko reklamowe (roll-up + stolik) w holu
konferencji

TAK

TAK

TAK

Możliwość zamieszczenia ogłoszeń dla
studentów z Państwa ofertami pracy (1 rok)

TAK

TAK

TAK

2 osoby

1 osoba

-

Zakres świadczeń

Nieodpłatne uczestnictwo w obradach,
materiały konferencyjne oraz zaproszenie na
uroczystą Galę 100-lecia WE PW (dzień 1)

Jesteśmy otwarci również na inne formy wsparcia:
•

•

dostarczenie materiałów konferencyjno-reklamowych (np. kubków, pendrive (materiały
konferencyjne), torby konferencyjne, smycze, długopisy i inne) z logiem do ustalenia
(Konferencji lub/i Państwa firmy).
inne formy wsparcia.

KONTAKT

www: www.bke100.pl e-mail: bke100@pw.edu.pl

