ZAPROSZENIE DO SPONSOROWANIA KONFERENCJI NAUKOWEJ
W imieniu Komitetu Organizacyjnego XXXVI Międzynarodowej Szkoły Hydrauliki mamy zaszczyt zaprosić
Państwa do wsparcia organizowanej przez nas konferencji naukowej: XXXVI Międzynarodowej Szkoły Hydrauliki
(XXXVI International School of Hydraulics). Mamy nadzieję, że udział przedstawicieli firm w organizowanej przez nas
konferencji pozwoli nie tylko na jej uatrakcyjnienie, ale również w sposób istotny wpłynie na wartość merytoryczną
i praktyczny wymiar prezentowanych treści. Liczmy na to, że ta współpraca przełoży się na realne działania pomiędzy
naukowcami a firmami. Zleży nam, aby udział przedstawicieli firm w konferencjach naukowych spowodował, że nauka
i praktyka regularnie spotykają się razem. Konferencja nasz odbywa się, co 2 lata i biorą w niej udział najwybitniejsi
specjaliści z całego świata. Uczestnikami są pracownicy naukowi z wiodących polskich oraz zagranicznych ośrodków
naukowych i uczelni; przedstawiciele wyższych uczelni i jednostek badawczych oraz firm. Szczegóły dotyczące tematu
konferencji, zaproszonych wykładowców oraz inne informacje znajdują się na stronie internetowej konferencji:
sh.igf.edu.pl.
Zachęcamy do zostania sponsorem głównym konferencji, sponsorem, sponsorem lunchu, kolacji uroczystej lub
powitalnej, oraz/lub sponsorem stypendiów dla młodych naukowców oraz nagrody: „Best Young Researchers
Presentation Award”.
W zamian za wsparcie finansowe (w zależności od jego zakresu i indywidualnych ustaleń) możemy Państwu
zaproponować między innymi:


Zamieszczenie logo i linku do strony Sponsora na stronie internetowej Konferencji (widoczne na stronie głównej
lub wszystkich podstronach);



Zamieszczenie logo Sponsora w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych Konferencji;



Zamieszczenie artykułu sponsorowanego/strony sponsorowanej w publikacji konferencyjnej w serii Springera:
"GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences" lub na stronie konferencji;



Kolportaż materiałów reklamowych Sponsora wraz z materiałami dla uczestników konferencji;



Wygłoszenie prezentacji lub wykładu dla uczestników
warunkiem jest wcześniejsze zatwierdzenie prezentacji;
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Ekspozycja banera Sponsora w strefie:
o

Rejestracji uczestników konferencji/Sali konferencyjnej;



Reklama w e‐mailingu konferencji (do uczestników konferencji);



Reklama w materiałach mailingowych wysyłanych do potencjalnych uczestników konferencji;



Możliwość organizacji warsztatów dla uczestników konferencji;



Ustawienie stoiska sponsora w pobliżu wejścia do sali konferencyjnej lub przy strefie rejestracji;



Kampania na Facebooku, GoooglePlsu, Twiterze (publikacja informacji o sponsorach konferencji);



Bezpłatny udział przedstawiciela lub przedstawicieli firmy w konferencji;



Możliwość przeprowadzenia ankiety wśród uczestników konferencji;



Umieszczenie dodatkowych reklam Sponsora w uzgodnionych miejscach;



Informacja o sponsorowaniu głównej/dodatkowej nagrody „Best Young Researchers Presentation Award”, o ile
Sponsor ufunduje taką nagrodę;



Informacja o ufundowaniu stypendiów dla młodych naukowców pozwalających na udział w konferencji, o ile
Sponsor je ufunduje;



Możliwość wyświetlania logo Sponsora w przerwach między wykładami;



Przedstawienie firmy w trakcie uroczystego otwarcia.
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