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OFERTA PROMOCYJNA FIRMY
XI Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych
17-18 października 2019 r,
Aparthotel**** Termy Uniejów (otwarcie sierpień 2019r. - woj. łódzkie)
Opiekun merytoryczny:
dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska w Gliwicach
Cel Konferencji:
•
prezentacja rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych obniżających straty wody,
•
wymiana doświadczeń,
•
integracja branży.
Uczestnicy:
•
przedsiębiorstwa wodociągowe,
•
jednostki samorządu terytorialnego,
•
zakłady gospodarki komunalnej,
•
firmy zajmujące się inwestycjami, eksploatacją i modernizacją systemów wodociągowych,
•
firmy oferujące sprzęt pomiarowy i nowe technologie obniżające straty wody

W 2018r. Konferencja zgromadziła 110 uczestników z całego kraju. Relacja i galeria zdjęć dostępna na
www.dendros.pl, zakładka zrealizowane imprezy 2018 – Straty wody w systemach wodociągowych.
Korzyści:
Uczestnicy konferencji to osoby decyzyjne, reprezentujące dobrze prosperujące przedsiębiorstwa oraz instytucje branży
wodno-ściekowej. Są to osoby, podejmujące ważne, strategiczne decyzje, które wpływają na dalszy rozwój firm i instytucji.
Czyni to z organizowanych przez nas konferencji wspaniałą okazję do budowania wizerunku Państwa firmy oraz promocji
produktów wśród szerokiego grona uczestników, których mamy zaszczyt gościć podczas organizowanego spotkania.
Nasza elastyczność pozwala dostarczyć Państwu różnorodnych form promocji:

-

prezentacja oferty Firmy podczas Konferencji (20 minut) ilość wystąpień ograniczona- decyduje
kolejność zgłoszeń - 3000 zł netto +23%vat.
zamieszczenie skrótu wystąpienia specjalistycznego w materiałach konferencyjnych*
(materiały czarno –białe, dwie strony A-4) – cena 1200 zł netto +23% vat
umieszczenie "roll - up" w sali konferencyjnej – 1200 zł netto +23% VAT. Ścianki wystawowe
nie są brane pod uwagę. Ilość ograniczona.
stoisko wystawiennicze w hotelu (obejmuje stolik i dwa krzesła) - – ilość stoisk ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń – 2300 zł netto + 23% vat
zamieszczenie logotypu na stronie www.dendros.pl wraz z przekierowaniem do Państwa strony –
700 zł netto + 23%vat
umieszczenie reklamy w materiałach konferencyjnych (2 kartki A-4 dwustronne, które będą
zbindowane z materiałami lub płyta CD dołączona do materiałów) – 1500 zł netto+23% VAT *
okładka w materiałach konferencyjnych - 2000 zł netto +23% VAT*
rozdanie folderów reklamowych – 1500 zł netto+23% VAT*
zamieszczenie reklamy w prezentacji emitowanej podczas otwarcia i przerw konferencji (2
slajdy z krótkim opisem firmy +logotyp) - 800 netto + 23% vat
* Gotowy folder lub reklamę należy dostarczyć firmie Dendros w ustalonym indywidualnie terminie.

Na 5 dni przed spotkaniem przekazana zostanie lista jednostek w celu kontaktu z wybranymi osobami (każdy z
uczestników posiada identyfikator). Firmom promującym się podczas szkolenia zapewniamy rabat za udział w
spotkaniu (-10%).
Firma która ufunduje nagród dla Uczestników będzie premiowana wysłaniem przez organizatora oferty
mailowej do Uczestników spotkania tydzień po konferencji. Szczegóły po uzgodnieniu z organizatorem.
W przypadku dodatkowych pytań bądź innych propozycji dotyczących współpracy prosimy o kontakt:
Beata Drzewiecka-Bartczak
tel. kom. 792 989 033

Dendros – konferencje i szkolenia

NIP:782-223-52-53

REGON: 300700930
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROMOCJI FIRMY
XI Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych
17-18 października 2019 r, Aparthotel**** Termy Uniejów
Formularz zgłoszenia prosimy przesłać najpóźniej do 13.09.19r. na numer faksu: 61 624 40 54

Ilość wystąpień i stoisk ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń
Zgłaszający
Nazwa firmy/instytucji i adres – dane do faktury

Osoba kontaktowa:
NIP

Stanowisko służbowe:
Telefon:

e-mail

Forma promocji:
Wystąpienie promocyjne (20 min) ILOŚĆ OGRANICZONA
– OBOWIĄZUJE KOLEJNOSĆ ZGŁOSZEŃ
Tytuł + prelegent
Zamieszczenie skrótu wystąpienia w materiałach konferencyjnych
(czarno-białe, 2 kartki A-2)

3000 netto + 23% vat

1200 netto + 23% vat

Stoisko w sali z przerwą kawową

2300 netto + 23% vat

Roll up na Sali – ścianki wystawowe nie są brane pod uwagę

1200 netto + 23% vat

Umieszczenie logotypu na stronie www.dendros.pl

700 netto + 23% vat

umieszczenie reklamy w materiałach konferencyjnych lub płyty CD
Zamieszczenie reklamy w prezentacji emitowanej podczas otwarcia
i przerw konferencji (2 slajdy z krótkim opisem i logo firmy)
okładka w materiałach konferencyjnych

1500 netto + 23% vat
800 netto + 23% vat

2000 netto + 23% vat

rozdanie folderów przez pracowników biura Konferencji
RAZEM:

1500 netto + 23% vat
brutto

Opłatę
promocyjną
wynoszącą
brutto:
........................................
przekażemy
na
konto
Credit Agricole 20 1940 1076 3038 4345 0000 0000 tytułem: promocja straty wody na 5 dni roboczych przed konferencją.
Rezygnacji z promocji można dokonać do dnia: 13.09.19r. Po tym terminie zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty.
Prosimy o wystawienie faktury pro forma
Zgłoszenie do promocji nie obejmuje wyżywienia oraz uczestnictwa w konferencji. Udział w konferencji należy zgłosić na
osobnym formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie www.dendros.pl. Uwaga! Firmom promującym się podczas
Konferencji zapewniamy 10% rabat od opłaty za uczestnictwo w spotkaniu.
Zgłoszenie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych, wizerunkowych oraz wyrażeniem
zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert i informacji handlowych od firmy Dendros zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO). Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Warunkami
zgłoszenia” oraz Polityką prywatności i RODO (zakładka o nas – RODO) dostępnymi na stronie www.dendros.pl oraz zobowiązujemy się do
wniesienia opłaty.

Pieczątką firmowa

Podpis Gł. Księgowego

Dendros – konferencje i szkolenia

NIP:782-223-52-53

Podpis Prezesa/Dyrektora

REGON: 300700930

