
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta Sponsorska 

Międzynarodowej Konferencji 
 

30
th
 ICP Vegetation Task Force 

Meeting 
 

Poznań, 14-17 luty, 2017  



Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do partnerskiej współpracy przy 30
th

 ICP Vegetation Task Force Meeting. Jest to 

jedna z największych konferencji międzynarodowych z zakresu monitoringu i biomonitoringu 

powietrza organizowanych w Polsce w 2017 roku. Jest ona skierowana do specjalistów 

zajmujących się zanieczyszczeniem i monitoringiem powietrza.  

 

Udział partnerski w konferencji stwarza Państwu okazję nawiązania nowych kontaktów 

biznesowych, zaprezentowania swojej oferty i rozwiązań potencjalnym klientom, ugruntowania 

istniejących już relacji, jak również zdobycia Wiedzy i ciekawych doświadczeń. 

 

Sesje poprowadzą międzynarodowi specjaliści, jak i zaproszeni na to wydarzenie eksperci. 

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w organizowanej Konferencji, w tym jakże ważnym 

wydarzeniu na polskiej i międzynarodowej płaszczyźnie badań jakości powietrza.  

 

Z wyrazami szacunku 

Organizatorzy konferencji  

 

 

  



Informacje ogólne 

ICP Vegetation – jest to Międzynarodowy Program Współpracy dotyczący wpływu zanieczyszczeń 

powietrza na rośliny uprawne, naturalne i półnaturalne. Program prowadzony jest w ramach Konwencji 

Genewskiej ONZ z 1979 roku dotyczącej przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie 

odległości.  

W ramach programu prowadzone są szeroko zakrojone badania nad wpływem zanieczyszczeń 

powietrza na różne gatunki roślin, w szczególności uprawne. Celem badań jest opracowanie 

wskaźników określających wartości graniczne wybranych zanieczyszczeń powietrza, modelowanie 

oraz mapowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza w Europie i na świecie. 

Co roku uczestnicy i eksperci z zakresu zanieczyszczeń powietrza spotykają się, aby omówić 

problematykę badań oraz określić kierunki dalszych badań prowadzonych na całym świecie.  

Tematyka aktualnej konferencji  

Wpływ ozonu troposferycznego na rośliny. 
Monitoring zanieczyszczenia powietrza z zastosowaniem mchów (metale ciężkie).  
Nowe powiązania globalne, wliczając współpracę z Europą Wschodnią, Azją, Afryką i Południową 
Ameryką. 

 

Miejsce i czas 

Po raz pierwszy ICP Task Force Meeting odbędzie się w Polsce!!! 

Poznań, 14-15 luty 2017 r. 

Organizatorzy 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Botaniki im. F. Szafera w Krakowie 

Uczestnicy 

Konferencja jest przeznaczona dla specjalistów w zakresie badań jakości powietrza. Przewidujemy 

udział ok. 100 uczestników z około 30 krajów ze wszystkich kontynentów. Liczba polskich uczestników 

szacowana jest na ok. 20 osób reprezentujących ważniejsze ośrodki akademickie.  

Cele wsparcia sponsorskiego 

Refundacja kosztów uczestnictwa, transportu i zakwaterowania zaproszonym Prelegentom 

Kluczowym. Umożliwienie uczestnictwa młodym naukowcom, zwłaszcza doktorantom.  

Metody wsparcia 

1. Przekazanie darowizny na poczet organizowanej konferencji. 
2. Refundacja kosztów uczestnictwa dla młodych naukowców. 
3. Wykup proponowanej formy reklamy w ramach organizowanej konferencji. 

 Sponsor otrzyma potwierdzenie wydatkowanych kosztów w postaci faktury VAT.  

 

  



Oferta dla sponsorów 

Lp Oferta Cena 

 Umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej wraz z łączem 
do strony internetowej wskazanej przez Sponsora na stronie 
konferencji – www.poznan-icp-vegetation2017.pl - przez okres roku 

1000 zł 

 Zamieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora w wydanych 
drukiem materiałach konferencyjnych.  

o Strona wewnętrzna okładki:  
o wkładka dwustronna:  

 
 
1400 zł 
1000 zł 

 Umożliwienie prezentacji multimedialnej firmy Sponsora (filmy, 
prezentacje, pokaz slajdów itp.) podczas przerw w prezentacjach 
uczestników konferencji. Prezentacja 10 min. 

1000 zł 

 Umieszczenie banerów reklamowych Sponsora: 
o przy recepcji, 
o w głównym holu budynku,  
o w głównej Sali konferencyjnej imprezy.  

 
500 zł 
500 zł  
700 zł 

 Dystrybucja materiałów promocyjnych Sponsora dla uczestników 
konferencji. Materiały dostarcza Sponsor minimum na 4 tygodnie 
przed konferencją 

do uzgodnienia z 
organizatorami 

 Wynajęcie stoiska ekspozycyjnego z możliwością przedstawienia 
pełnej oferty Sponsora.  

500 zł / m
2
 

 Informacja o sponsorze we wszystkich materiałach rozsyłanych 
pocztą elektroniczną z linkiem do strony internetowej wskazanej 
przez Sponsora 

500 zł 

 Informację o sponsorowaniu nagród np. na najlepszy poster do uzgodnienia z 
organizatorami 

 Oficjalne podziękowania dla Sponsora podczas inauguracji i/lub 
zakończenia Konferencji 

dla wszystkich sponsorów  

Podane ceny są kwotami netto, do których należy doliczyć 23% VAT. 

 Możliwość negocjacji cen i oferta specjalna przy zamówieniach pakietowych. 

Gwarantujemy: 

- Reklamę firmy w szerokim gronie nie tylko naukowców, ale i praktyków zajmujących się 
zanieczyszczeniem powietrza oraz roślinami, 

- Ze względu na międzynarodową rangę konferencji, w ramach konwencji Genewskiej ONZ,  
reklama firmy będzie miała zasięg międzynarodowy. 

 

Kontakt do Organizatorów: 

dr hab. Agnieszka Ławniczak  

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, ul. Piątkowska 
94C, 60-649 Poznań, tel. 506 584 287, 061 846 65 10,  e-mail: lawnic@up.poznan.pl 

 

 


