
XII Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw 

Łódź 30—31 maja 2019 

OFERTA DLA FIRM 
 

Przedsiębiorstwom powiązanym z branżą owocowo-warzywną, jak również firmom z branży aparatury naukowo-

badawczej proponujemy możliwość udziału w konferencji jako partnera z możliwością zaprezentowania swojej 

oferty. Proponujemy pełny pakiet uczestnictwa firmy, jak również inne formy uczestnictwa.  

W przypadku zainteresowania udziałem, również w innej formie niż proponowane poniżej, prosimy o kontakt.  
 

Formy uczestnictwa: 

 Pełny pakiet obejmujący wystawienie stoiska, zamieszczenie 1-stronicowej reklamy w książce streszczeń, logo 

na okładce książki streszczeń, logo na stronie internetowej konferencji, wykład promocyjny, możliwość dołącze-

nia ulotki, folderu lub innych przedmiotów promocyjnych w materiałach konferencyjnych oraz jeden nocleg dla 

1 osoby - 2800 zł brutto (2276,42 zł netto) 

 Wystąpienie komercyjne – prezentacja oferty firmy, 20 min - 1500 zł brutto  (1219,51 zł netto) 

 Strona reklamowa w książce streszczeń (z dostarczonych materiałów) - 600 zł brutto (487,80 zł netto) 

 Umieszczenie folderu lub ulotki w materiałach konferencyjnych - 250 zł brutto (203,25 zł netto) 

 Stoisko - 1300 zł brutto (1056,91 zł netto) 

 Logo na stronie internetowej konferencji i w książce streszczeń - 250 zł brutto (203,25 zł netto) 

 Uczestnictwo 1 osoby - na zasadach ogólnych, konieczna rejestracja 

 Wystąpienie 20 min o charakterze naukowym (nie komercyjne) - na zasadach ogólnych, konieczna rejestracja 

 

Ogólne zasady uczestnictwa w konferencji:  
 
Wszystkich uczestników obowiązuje rejestracja na konferencję poprzez stronę internetową: 

http://owoceiwarzywa.p.lodz.pl 
 

Opłaty za uczestnictwo: 

 Uczestnictwo bez noclegu, opłata wniesiona do 2 kwietnia 2019 r. - 400 zł brutto (325,20 netto) 

 Uczestnictwo bez noclegu, opłata wniesiona po 2 kwietnia do 18 kwietnia 2019 r. - 450 zł brutto (365,85 zł netto) 

 Pakiet z noclegiem, opłata wniesiona do 2 kwietnia 2019 r. - 470 zł brutto (382,11 zł netto) 

 Pakiet z noclegiem, opłata wniesiona po 2 kwietnia do 18 kwietnia 2019 r. - 520 zł brutto (422,76 zł netto) 

 

Pakiet z noclegiem obejmuje jeden nocleg (razem ze śniadaniem) 30/31 maja 2019. 

Opłata za uczestnictwo obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie: 1 x lunch, przerwy ka-

wowe, spotkanie integracyjne z kolacją grillową. 
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