FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Kongres Innowacji pn. „Pojazdy elektryczne – kierunki rozwoju, techniczne
i technologiczne możliwości dla producentów i poddostawców”
Termin: 21 wrzesień 2017 r.
Miejsce: Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław,
Budynek główny A-1, Aula A1.
Deklaruję swój udział w Kongresie Innowacji;
Jestem zainteresowany udziałem w spotkaniu B2B;
Jestem zainteresowany rolą sponsora Kongresu Innowacji:
Sponsor złoty;
Sponsor srebrny;
Sponsor brązowy.
Imię i nazwisko:
Funkcja:
Firma:
Adres:
tel. / faks:
e-mail:
strona internetowa:

Patronat:

Udział w konferencji jest płatny.
1. Opłata za uczestnictwo obejmująca udział w części seminaryjnej oraz giełdzie korporacyjnej
wynosi 200,00 zł + VAT 23% od osoby (zgłoszenie i wpłata w terminie do 14.09.2017) lub 250 zł + VAT
23% od osoby (zgłoszenie lub wpłata po 14.09.2017);
2. Cena dla Partnerów DKM – 100,00 zł + VAT 23% od osoby.
Opłatę można przesłać na konto BPS O/Legnica 37 1930 1044 2280 0269 3796 0001
z dopiskiem Kongres Innowacji.
Proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: kongres@lsse.eu.
W tytule wiadomości proszę wpisać: Kongres Innowacji. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie
poniższego formularza zgłoszeniowego oraz akceptacja regulaminu.
Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres
mailowy podany w zgłoszeniu.
Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konferencji.
W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia,
organizator zastrzega sobie prawo, zgodnie z regulaminem, do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami
udziału w konferencji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S. A., SITECH Sp. z o.o. oraz Politechnikę Wrocławską
zawartych w tym formularzu danych osobowych przy zachowaniu obowiązującego w tym zakresie prawa oraz na przekazywanie
tych danych osobom trzecim w ramach czynności związanych z organizacją kongresu.
data:

podpis:

Osoby do kontaktu:
Adam Zysk, tel. 575 770 159, zysk@lsse.eu
Michał Wilk, tel. 537 770 954, wilk@lsse.eu
Beata Kłos, tel. 668 432651, beata.klos@pl.sitech-automotive.com

Opłaty za udział w Kongresie.
1. Opłata za uczestnictwo obejmująca udział w części seminaryjnej oraz giełdzie korporacyjnej wynosi 200,00 zł + VAT
23% od osoby (wpłata w terminie do 14.09.2017) lub 250 zł + VAT 23% od osoby (zgłoszenie lub wpłata po 14.09.2017);
2. Cena dla Partnerów DKM, DKL, DKE, firm Start-up2. – 100,00 zł + VAT 23% od osoby.

Opłaty za promocję.
PAKIET

ZŁOTY

SREBRNY

BRĄZOWY

Odczytanie nazwy Sponsora na
Kongresie

X

Stoisko

X

Umieszczenie logotypu sponsora
na materiałach promocyjnych
kongresu (smycz, torba itp.)

X

Umieszczenie logotypu sponsora
w relacji na kanale Youtube

X

Informacja o Sponsorze
w materiałach prasowych oraz
medialnych na temat Kongresu.

X

X

Umieszczenie banneru Sponsora
w głównej sali Kongresu.

X

X

X

Nieodpłatny udział
przedstawicieli Sponsora
w Kongresie (max. 3 osoby).

X

X

X

Informacja o sponsorze
w newsletterach rozsyłanych
przez LSSE S.A.

X

X

X

CENA NETTO

2000,00 zł

1500,00 zł

1000,00 zł

CENA DLA PARTNERÓW DKM,
DKL, DKE. START-UP*.

1000,00 zł

700,00 zł

500,00 zł

2

*Start - upy działające do 5 lat.

Profil kooperacyjny (wypełniają tylko uczestnicy spotkań B2B).

Krótki profil firmy
(produkty, usługi, projekty, max. 600 znaków)

Np. budowa maszyn, przemysł motoryzacyjny, badania i rozwój, elektronika
i elektrotechnika.

Branża/ zakres przemysłowy

Poszukujemy (życzenia kooperacyjne, grupy
docelowe, idealny partner do kooperacji, max 500
znaków)

