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VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 

„Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” 

Lublin, 12-13 marca 2016 

Szanowni Państwo, 

VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 „Interdyscyplinarność 

kluczem do rozwoju”, jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń 

naukowych, skupiającym naukowców i doktorantów, oraz przedstawicieli firm z takich 

dziedzin jak: nauki przyrodnicze, medyczne, inżynieryjne oraz humanistyczne i społeczno-

ekonomiczne. 

Celem Konferencji jest tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy 

Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w 

ramach realizacji badań, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej 

działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości 

aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów 

i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego 

efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej 

kierunków badań. 

Poprzednie edycje zgromadziły blisko 1300 osób. Zgłoszono ponad 800 wystąpień i 500 

posterów. Liczymy, że obecna VIII już edycja, znacznie przewyższy dotychczasowe 

statystyki. Przewidujemy, że samych uczestników będzie ok 400. 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu różne kategorie sponsoringu i reklamy podczas 

VIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2016 „Interdyscyplinarność 

kluczem do rozwoju”. 

Sponsoring tego wydarzenia to gwarancja rozległej promocji marki, szczególnie 

wycelowanej w dotarcie do najbardziej aktywnych i opiniotwórczych przedstawicieli 

różnych branż. Doskonała okazja do zareklamowania Państwa produktów, usług, 

działalności poprzez działania związane z promocją Konferencji. 

Zapraszamy do zapoznania się z proponowaną przez nas ofertą lub utworzenia wraz 

z Fundacją TYGIEL indywidualnego pakietu sponsorskiego, który najbardziej będzie 

odpowiadał potrzebom marketingowym Państwa firmy. 

 

Więcej informacji o Konferencji : www.konferencja-tygiel.pl 
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SPONSOR GENERALNY 

10 000 ZŁ NETTO ( Kategoria na wyłącznośd) 

 

Korzyści: 

1. 30 minutowe wystąpienie podczas sesji plenarnej, 

2. Wolne od opłat wejście na Konferencję dla czterech osób, 

3. Zakwaterowanie w hotelu dla czterech osób, 

4. Ulotka w materiałach Konferencyjnych, dystrybuowanych uczestnikom podczas rejestracji, 

5. Wpis do zakładki  na stronie Konferencji poświęconej Sponsorom, 

6. Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach konferencyjnych pomiędzy 

wystąpieniami i podczas przerw, 

7. Logo w materiałach konferencyjnych dystrybuowanych wśród wszystkich uczestników 

wydarzenia, 

8. Logo na stronie internetowej Konferencji+ link do strony Sponsora, 

9. Logo we wszystkich ogłoszeniach reklamujących Konferencje, zamieszczonych na stronie 

internetowej partnera medialnego Fundacji TYGIEL, 

10. Logo we wszystkich Newsletterach Fundacji TYGIEL do momentu Konferencji. 

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE 

TORBY 

4 000 ZŁ NETTO 

      Korzyści: 

1. Logo Sponsora umieszczone na torbach rozdawanych Gościom podczas rejestracji na 

Konferencję, 

2. Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach konferencyjnych pomiędzy 

wystąpieniami i podczas przerw, 

3. Logo firmy na stronie internetowej Konferencji + link do strony Sponsora, 

4. Logo we wszystkich Newsletterach Fundacji TYGIEL do momentu rozpoczęcia Konferencji. 
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IDENTYFIKATORY  

4 000 ZL NETTO 

Korzyści: 

1. Logo Sponsora umieszczone na identyfikatorach rozdawanych gościom podczas rejestracji na 

Konferencję. Identyfikatory używane przez uczestników Konferencji, 

2. Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach konferencyjnych pomiędzy 

wystąpieniami i podczas przerw, 

3. Logo firmy na stronie internetowej Konferencji + link do strony Sponsora, 

4. Logo we wszystkich Newsletterach Fundacji TYGIEL do momentu rozpoczęcia Konferencji. 

 

SMYCZE 

3 000 ZŁ NETTO 

Korzyści: 

1. Logo Sponsora umieszczone na smyczach rozdawanych gościom podczas rejestracji na 

Konferencję. Smycze używane przez uczestników Konferencji, 

2. Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach konferencyjnych pomiędzy 

wystąpieniami i podczas przerw, 

3. Logo firmy na stronie internetowej Konferencji + link do strony Sponsora, 

4. Logo we wszystkich Newsletterach Fundacji TYGIEL do momentu rozpoczęcia Konferencji. 

 

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW  

7 000 ZŁ NETTO 

1.  Całostronicowa reklama w książce abstraktów dostępna na całym świecie za 

pośrednictwem FBC oraz w 15 bibliotekach w kraju (wersja elektroniczna dostępna online 

oraz papierowa (czarno-biała), nakład minimum 600 sztuk.  

2. Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach konferencyjnych pomiędzy 

wystąpieniami i podczas przerw, 

3. Logo firmy na stronie internetowej Konferencji + link do strony Sponsora, 

4. Logo we wszystkich Newsletterach Fundacji TYGIEL do momentu rozpoczęcia Konferencji. 
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GADŻETY KONFERENCYJNE 

2 000 ZŁ NETTO 

 

Korzyści: 

1. Gadżety Sponsora w torbie konferencyjnej, rozdawane Gościom przy rejestracji, 

2. Logo Sponsora umieszczone na stronie Konferencji + link do strony Sponsora 

3. Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach konferencyjnych pomiędzy 

wystąpieniami i podczas przerw, 

4. Logo w Newsletterze Fundacji TYGIEL – jedno konferencyjne wydanie. 

 

DŁUGOPISY KONFERENCYJNE 

2 000 ZŁ NETTO 

 

Korzyści: 

1. Logo Sponsora na długopisach konferencyjnych, rozdawanych Gościom podczas rejestracji, 

2. Logo Sponsora umieszczone na stronie Konferencji + link do strony Sponsora 

3. Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach konferencyjnych pomiędzy 

wystąpieniami i podczas przerw, 

4. Logo w Newsletterze Fundacji TYGIEL – jedno konferencyjne wydanie. 

 

SŁODYCZE KONFERENCYJNE 

1 000 ZŁ NETTO 

 

Korzyści:  

1. Logo Sponsora na Słodyczach ustawionych w różnych miejscach podczas Konferencji, 

2. Logo Sponsora umieszczone na stronie Konferencji + link do strony Sponsora 

3. Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach konferencyjnych pomiędzy 

wystąpieniami i podczas przerw, 

4. Logo w Newsletterze Fundacji TYGIEL – jedno konferencyjne wydanie. 
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ULOTKA W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH 

1 000 ZŁ NETTO 

Korzyści: 

1. Ulotka Sponsora w formacie A5 (jedna kartka) w materiałach konferencyjnych, wręczana 

Gościom podczas rejestracji ( ulotka dostarczona przez Sponsora), 

2. Logo Sponsora umieszczone na stronie Konferencji + link do strony Sponsora 

3. Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach konferencyjnych pomiędzy 

wystąpieniami i podczas przerw, 

4. Logo w Newsletterze Fundacji TYGIEL – jedno konferencyjne wydanie. 

 

ULOTKA ROZDAWANA NA WEJŚCIU DO CZĘŚCI KONFERENCYJNEJ 

1 500 ZŁ NETTO 

Korzyści: 

1. Ulotka Sponsora wręczana gościom przy wejściu do części konferencyjnej (ulotka dostarczona 

przez Sponsora). W ramach umowy z Fundacja TYGIEL  zatrudni hostessę, która będzie 

rozdawad ulotki Sponsora. 

2. Logo Sponsora umieszczone na stronie Konferencji + link do strony Sponsora 

3. Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach konferencyjnych pomiędzy 

wystąpieniami i podczas przerw, 

4. Logo w Newsletterze Fundacji TYGIEL – jedno konferencyjne wydanie. 

 

BIULETYN W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH 

2 000 ZŁ NETTO 

Korzyści: 

1. Biuletyn Sponsora w materiałach konferencyjnych, wręczany Gościom podczas rejestracji 

(biuletyn dostarczony przez Sponsora) 

2. Logo Sponsora umieszczone na stronie konferencji + link do strony Sponsora 

3. Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach konferencyjnych pomiędzy 

wystąpieniami i podczas przerw, 

4. Logo w Newsletterze Fundacji TYGIEL – jedno konferencyjne wydanie. 
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BANERY I REKLAMY 

ROLLUP PRZY REJESTRACJI 

1 000 ZŁ NETTO 

Korzyści: 

1. Roll-up Sponsora ustawiony przy rejestracji uczestników na Konferencję ( roll-up dostarczony 

przez Sponsora i zaakceptowany przez Fundację TYGIEL) 

2. Logo Sponsora umieszczone na stronie Konferencji + link do strony Sponsora 

3. Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach konferencyjnych pomiędzy 

wystąpieniami i podczas przerw, 

4. Logo w Newsletterze Fundacji TYGIEL – jedno konferencyjne wydanie 

 

PRZESTRZEŃ WYSTAWIENNICZA 

2 500 ZŁ NETTO 

Korzyści: 

1. Przestrzeo wystawiennicza (min 3x2 m) w atrakcyjnej lokalizacji, 

2. Logo Sponsora umieszczone na stronie Konferencji + link do strony Sponsora 

3. Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach konferencyjnych pomiędzy 

wystąpieniami i podczas przerw, 

4. Logo w Newsletterze Fundacji TYGIEL – jedno konferencyjne wydanie. 

USŁUGI DOSTĘPNE POZA PAKIETAMI 

WYSTĄPIENIE/PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

2 000 ZŁ NETTO 

Korzyści:  

1.  Wystąpienia przedstawiciela Sponsora ( maksymalny czas- 35 minut), 

2. Logo Sponsora umieszczone na stronie Konferencji + link do strony Sponsora 

3. Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach konferencyjnych pomiędzy 

wystąpieniami i podczas przerw, 

4. Logo w Newsletterze Fundacji TYGIEL – jedno konferencyjne wydanie. 
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KONTAKT 

Jeśli chcieliby Paostwo zarezerwowad jedną z powyższych kategorii sponsoringu i reklamy 

lub przedyskutowad stworzenie indywidualnej, przystosowanej do Paostwa potrzeb 

promocyjno- marketingowych oferty uprzejmie prosimy o kontakt z : 

 

Koordynatorem ds. współpracy z partnerami zewnętrznymi 

Justyną Sprawka 

e-mail: j.sprawka@fundacja-tygiel.pl 

kom.: 733 933 583 

 

 

ORGANIZATOR: 

  

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL 

 ul. Głowackiego 35/336 

 20-060 Lublin 

 www.fundacja-tygiel.pl 
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