Organizatorzy Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem, Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, Klaster
CHEM-STER, Marszałek Województwa Opolskiego, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Prezydent Miasta Opola
mają przyjemność poinformować Państwa o organizowanej w dniach 26-28.X.2016r. II Międzynarodowej Konferencji
poświęconej tematyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii
i energetyki.
Zachęcamy Państwa do przystąpienia i udziału w konferencji jako jej Partner lub Sponsor.
Do głównych celów konferencji zaliczyć możemy:
 Przedstawienie potrzeb średnich i dużych przedsiębiorstw z branży chemicznej i energetycznej –
prelegentami będą praktycy z przemysłu, zajmujący się rozwiązywaniem zagadnień technicznych
i ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji.
 Prezentacja możliwości firm, które wykonują zadania dla branży chemicznej i energetycznej - wystawcami
będą innowacyjne przedsiębiorstwa prezentujące swoje rozwiązania technologiczne (procesowe
i produktowe).
 Prezentacja nowoczesnych technologii, konstrukcji i materiałów przeznaczonych dla branży chemicznej
i energetycznej – wypracowanych przez najlepszych naukowców praktyków, którzy od lat współpracują
z przemysłem i rozwiązują jego problemy.
 Przedstawienie najlepszych pomysłów młodych innowatorów, które zostaną wybrane w ramach
ogólnopolskiego konkursu przez Radę Programową Konferencji. Tym samym promowane będą innowacyjne
pomysły i rozwiązania mające szansę zastosowania w przemyśle.

W trakcie konferencji będziemy rozmawiać o kierunkach rozwoju chemii i energetyki oraz o polskich technologiach,
które mogą odegrać w przyszłości znaczącą rolę w Europie i na Świecie. Chcemy łączyć potrzeby zarówno dużych
koncernów i firm z możliwościami, jakie posiadają mniejsze przedsiębiorstwa oraz instytucje naukowe, którym zależy
na wdrażaniu praktycznych rozwiązań do polskiej gospodarki. Wymiana myśli, pokazanie najnowszych technologii
i trendów rozwojowych, dyskusje w zespołach interdyscyplinarnych oraz możliwość nawiązania współpracy będzie
wartością dodaną planowanej konferencji.
Udział partnerski/sponsorski w Konferencji Nowoczesne Technologie, Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki
stwarza Państwu doskonałą okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, zaprezentowania swoich osiągnięć
technologicznych potencjalnym partnerom biznesowym, ugruntowania istniejących już relacji gospodarczych, jak
również zdobycia ciekawych doświadczeń i wiedzy nt. nowych technologii, konstrukcji i materiałów mających
zastosowanie w branży chemicznej i energetycznej. Podczas Konferencji przedstawione zostaną kierunki rozwoju
chemii i energetyki oraz polskie technologie, które mogą odegrać znaczącą rolę w Europie i w Świecie.
Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w Konferencji.
Najważniejsze Korzyści:
 możliwość zaprezentowania własnych technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych,
 dotarcie do licznej i wyselekcjonowanej grupy potencjalnych partnerów biznesowych,
 wielokanałowa komunikacja z potencjalnym i stałym klientem firmy,
 prezentacja firmy jako specjalisty w branży,
 szeroka promocja firmy.

OPCJE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ I SPONSORINGOWEJ
1. Partner Strategiczny – cena ustalana indywidualnie.
Korzyści:
W zakresie Partnerstwa prowadzone są indywidualne ustalenia z Partnerem co do zakresu i korzyści z udziału
w konferencji.
2. Sponsor Główny – 17900,00 PLN
Korzyści:
 Przyznanie tytułu Sponsora Głównego II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie,
Konstrukcje, Materiały dla Chemii i Energetyki,
 Pełne uczestnictwo 3 osób w konferencji – bilety dla 3 osób,
 Wyeksponowanie na materiałach marketingowych, transparentach oraz w obiektach, w których będzie
przebiegać impreza, nazwy firmy i logo jako Sponsora Głównego konferencji,
 Wywiad ze Sponsorem Głównym NTKM 2016 umieszczony w Internecie na stronie konferencji www.ntkm.pl
i na stronach Partnerów Medialnych konferencji,
 Eksponowanie firmy podczas całej imprezy (stoisko w atrakcyjnym miejscu, możliwość rozmieszczenia
materiałów identyfikacyjnych Sponsora Głównego na Sali konferencyjnej oraz salach panelowych),
 Udostępnienie powierzchni wystawienniczej i zabudowy do 6 m2,
 Logo na slajdzie tytułowym prezentacji otwierającej Konferencję i na wszystkich innych przedstawianych
prezentacjach,
 Przekazanie informacji o Sponsorze Głównym i jego ofercie w materiałach konferencyjnych wręczanych
uczestnikom w pierwszym dniu konferencji,
 Logo i link na stronie www konferencji,
 Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych przesyłanych uczestnikom.
3. Sponsor NTKM 2016 – 12900,00 PLN
Korzyści:
 Przyznanie tytułu Sponsora NTKM 2016 II Międzynarodowej Konferencji Nowoczesne Technologie,
Konstrukcje Materiały dla Chemii i Energetyki,
 Pełne uczestnictwo 3 osób w konferencji – bilety dla 3 osób,
 Wyeksponowanie na materiałach marketingowych, transparentach oraz w obiektach, w których będzie
przebiegać impreza, nazwy firmy i logo jako Sponsora konferencji,
 Wywiad ze Sponsorem NTKM 2016 umieszczony w Internecie na stronach NTKM.pl,
 Eksponowanie firmy podczas całej imprezy (stoisko w atrakcyjnym miejscu, możliwość rozmieszczenia
materiałów identyfikacyjnych na Sali konferencyjnej oraz na salach panelowych),
 Udostępnienie powierzchni wystawienniczej i zabudowy do 6 m2,
 Logo na slajdzie tytułowym prezentacji otwierającej Konferencję,
 Przekazanie informacji o Sponsorze i jego ofercie w materiałach konferencyjnych wręczanych uczestnikom
w pierwszym dniu konferencji,
 Logo i link na stronie www konferencji,
 Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych przesyłanych uczestnikom.

4. Sponsor Złoty – 8900,00 PLN
 Pełne uczestnictwo 3 osób w konferencji – bilety dla 3 osób,
 Udostępnienie powierzchni wystawienniczej i zabudowy 6 m2,
 Przekazanie informacji o sponsorze i jego ofercie w materiałach konferencyjnych wręczanych uczestnikom
w pierwszym dniu konferencji,
 Logo wyświetlane w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu,
 Logo i link na stronie www konferencji,
 Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych przesyłanych uczestnikom.
5. Sponsor Srebrny – 5900,00 PLN
 Pełne uczestnictwo 2 osób w konferencji – bilety dla 2 osób,
 Udostępnienie powierzchni wystawienniczej i zabudowy 6 m2,
 Logo i link na stronie www konferencji,
 Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych przesyłanych uczestnikom,
 Logo wyświetlane w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.
6. Sponsor Brązowy – 2900,00 PLN
 Pełne uczestnictwo 2 osób w konferencji – bilety dla 2 osób,
 Logo i link na stronie www konferencji,
 Zamieszczenie informacji o firmie w materiałach konferencyjnych przesyłanych uczestnikom.

Do ww. cen doliczamy podatek VAT w wysokości 23%. Istnieje możliwość rezerwacji hoteli za dodatkową
opłatą.

