19-20.09.2017 | Wrocław
Temat Przewodni:
Spalanie odpadów komunalnych
– skuteczne rozwiązanie problemów
czy ślepa uliczka?

PAKIETY SPONSORSKIE*
PAKIET – SPONSOR KONFERENCJI
Zakres świadczeń:
∙ Zamieszczenie logo Sponsora:
- w wysyłanych e–zaproszeniach
- w materiałach konferencyjnych
- w prezentacji wyświetlanej podczas przerw
- na stronie internetowej Konferencji www.logistykaodzysku.com
- na smyczach wykorzystanych do zawieszenia identyfikatorów
podczas Konferencji (do dnia 31.08.2017 r.)
- w podziękowaniach wysyłanych po Konferencji
∙ Umieszczenie informacji o Sponsorze na fanpage'u Konferencji
∙ Udostępnienie powierzchni wystawienniczej (do 4 m2)
pod stoisko Sponsora w holu przed Salą Obrad**
∙ Umożliwienie wystąpienia Przedstawiciela Sponsora z referatem
merytorycznym (do 30 min.) – temat i treść do konsultacji
z organizatorem Konferencji***
∙ Wypowiedź (do 10 sek.) do filmowej relacji z Konferencji.
∙ Udział przedstawicieli Sponsora w Konferencji
WARTOŚĆ PAKIETU: 10

000 zł netto

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:
Mateusz Perzanowski
tel. 512 108 403
e-mail: redakcja@mmconsulting.waw.pl
* materiały informacyjne zapewnia Sponsor
** n
 a stoisku Sponsora mogą znajdować się wyłącznie materiały merytoryczne lub upominkowe
związane z tematem Konferencji
*** w ystąpienie Przedstawiciela Sponsora może obejmować wyłącznie treści merytoryczne związane
z tematem Konferencji

PAKIET – SPONSOR GALI FINAŁOWEJ
KONKURSU PRZEDSIĘBIORCA
EFEKTYWNY SUROWCOWO
Zakres świadczeń:
•	Umieszczenie logo Sponsora:
- na stronie internetowej Konkursu
www.efektywnysurowcowo.pl
wraz z przekierowaniem na stronę
internetową Sponsora
- na dyplomach dla Zwycięzców Konkursu
(do dnia 31.08.2017 r.)
- w materiałach promocyjnych Konkursu
- w podziękowaniach wysyłanych po zakończeniu
Gali Finałowej Konkursu
•	Umieszczenie informacji o Sponsorze na fanpage’u Konkursu
•	Udostępnienie powierzchni wystawienniczej (do 3 m2) pod stoisko
Sponsora w holu przed Salą, w której odbędzie się Gala Finałowa
•	Ustawienie dwóch roll-upów Sponsora w Sali, w której odbędzie się
Gala Finałowa
•	Rozdanie materiałów promocyjnych Sponsora Uczestnikom Gali
Finałowej Konkursu Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo
•	Udział trzech przedstawicieli Sponsora w Gali Finałowej Konkursu.
•	
Zaprezentowanie Sponsora przez prowadzącego Galę Finałową
przed wręczeniem nagród dla Zwycięzców
•	Wypowiedź (do 10 sek.) w filmowej relacji z Gali Finałowej Konkursu
Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo
WARTOŚĆ PAKIETU: 25

M&M Consulting – adres do korespondencji: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa, tel. kom.: + 48 508 041 036, email: kontakt@mmconsulting.waw.pl
Kontakt z organizatorami – Mateusz Perzanowski, tel. 512 108 403, e-mail: redakcja@mmconsulting.waw.pl

000 zł netto

WWW.MMCONSULTING.WAW.PL

PAKIETY SPONSORSKIE
KARTA ZGŁOSZENIA DO SPONSORINGU
Nazwa jednostki
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres siedziby
......................................................................................................................................................................................................................................................................
NIP
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Numer KRS
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Osoba do kontaktu
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Nr telefonu/adres e-mail
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Dane osób biorących udział w Konferencji (imię, nazwisko, stanowisko służbowe)
1. ..................................................................................................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................................................................................................
Zamawiam następujący pakiet (proszę zaznaczyć krzyżykiem):
Pakiet – Sponsor Konferencji
Pakiet – Sponsor Gali Finałowej Konkursu Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo
Całkowity koszt netto (proszę podać kwotę) zł (plus 23% VAT)...........................................................................................................................................

1. Po wysłaniu formularza, w terminie do 2 dni roboczych, na wskazany adres e-mail zostanie przesłana faktura pro forma.
2. P
 łatności należy dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania faktury proforma na numer rachunku bankowego podany na fakturze.
Tytuł przelewu: nr faktury proforma, nazwa firmy i/lub imię i nazwisko. Faktura zostanie wystawiona i przesłana po dokonaniu wpłaty.
3. Po wysłaniu formularza i uiszczeniu opłaty otrzymają Państwo potwierdzenie zgłoszenia do sponsoringu.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem usług w ramach danego pakietu oraz zobowiązujemy się do zapłaty za wybrany pakiet.

.................................................................
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.................................................................
PIECZĄTKA

M&M Consulting – adres do korespondencji: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa, tel. kom.: + 48 508 041 036, email: kontakt@mmconsulting.waw.pl
Kontakt z organizatorami – Mateusz Perzanowski, tel. 512 108 403, e-mail: redakcja@mmconsulting.waw.pl
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DYREKTOR/PREZES/WŁAŚCICIEL

WWW.MMCONSULTING.WAW.PL

