
Szanowni Państwo! 
          

Organizatorzy Konferencji Naukowo-Technicznej pt.:  

Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej 

Wrocław, 25-26 maja 2023 r.  
składają propozycję sponsorowania w/w konferencji wg następującego schematu: 

 

SPONSOR GENERALNY – jedno  miejsce 

 przyznanie firmie tytułu SPONSOR GENERALNY– na wyłączność  

 logotyp sponsora na wszystkich materiałach dotyczących konferencji,  
w tym na zaproszeniach oraz zamieszczanych w internecie 

 wyczytanie sponsora przez prowadzącego 

 przedstawienie działalności firmy (2 min.) - przez prowadzącego 

 powitanie gości - krótkie przemówienie przedstawiciela sponsora 

 roll-up na sali konferencyjnej i w holu 

 możliwość wystąpienia z prezentacją firmy podczas konferencji (20 min. sesja do wyboru) 

 stoisko o pow. 4 m kw. 

 bezpłatny udział w konferencji dla 3 przedstawicieli firmy (z wyjątkiem kosztów noclegu) 

 reklama na okładce  wydawnictwa z referatami konferencyjnymi (A4 – kolor) 

Koszt pakietu: 20 000 zł + 23% VAT 
 
SPONSOR GŁÓWNY – trzy miejsca 

 logotyp sponsora na wszystkich materiałach dotyczących konferencji,  
w tym na zaproszeniach oraz zamieszczanych w internecie 

 wyczytanie sponsora przez prowadzącego 

 roll-up na sali konferencyjnej 

 możliwość wystąpienia z prezentacją firmy podczas konferencji (10 min. sesja do wyboru) 

 możliwość wyłożenia materiałów promocyjnych w holu konferencji 

 reklama wewnątrz wydawnictwa z referatami konferencyjnymi (A4-kolor) 

 bezpłatny udział w konferencji dla 2 przedstawicieli firmy (z wyjątkiem kosztów noclegu) 

Koszt pakietu: 10 000 zł + 23% VAT 
 
SPONSOR  
 logotyp sponsora na wszystkich materiałach dotyczących konferencji,  

w tym na zaproszeniach oraz zamieszczanych w internecie 
 wyczytanie sponsora przez prowadzącego 
 roll-up w sali konferencyjnej 
 możliwość wyłożenia materiałów promocyjnych w holu konferencji 
 bezpłatny udział w konferencji dla 1 przedstawiciela firmy (z wyjątkiem kosztów noclegu) 

 
Koszt pakietu: 5 000 zł + 23% VAT 
Realizacja sponsorowania odbywać się będzie na podstawie umowy pomiędzy organizatorem,  
a firmą sponsorującą.              
Zgłoszenia: wroclaw@sitkrp.org.pl 
Informacje, negocjacje: Wiesław Murawski, tel. 71 343 18 74, kom. 535 799 133 

 
Z poważaniem: 

      Prezes Zarządu OddziałuSITK RP we Wrocławiu 
 

/-/ dr inż.  Leszek Krawczyk 

Wrocław, styczeń 2023 r. 

   
 
  Stowarzyszenie Inżynierów                                  Krajowa Sekcja Lotnictwa 
  i Techników Komunikacji RP                         i Technik Kosmicznych  SITK RP 
  Oddział we Wrocławiu        

 
 
   
   
  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych  

Wojskowy Instytut  

Techniki Pancernej  

i Samochodowej  

 

 

Firma wspierająca: 

mailto:wroclaw@sitkrp.org.pl

