IX МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ В КИЄВІ

СПОНСОРСТВО
Ми пропонуємо вам скористатися унікальністю заходу IX міжнародної
конференції «Енергія з біомаси» - першої конференції, що регулярно
проводиться з 2002 р. та висвітлює всі питання розвитку біоенергетики в
Україні. Цього року вперше конференція проходитиме за підтримки
біоенергетичної Асоціації України.
Ми будемо раді запропонувати вам варіанти стандартних Спонсорських
пакетів конференції, а також розробити спеціально для вас індивідуальний
Спонсорський пакет відповідно до вимог вашої маркетингової стратегії та
враховуючи ваші побажання.
Якщо ваша компанія бажає стати Спонсором конференції «Енергія з
біомаси», будь ласка, звертайтеся за телефонами у Києві: (044) 453 28 56;
456-94-62 або пишіть на e-mail: conference@uabio.org
Детальна інформація на сайті http://biomass.kiev.ua/conference

ЄДИНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТАКОГО РОДУ, ЯКА:
•
•
•
•
•
•

Забезпечує платформу для взаємодії між учасниками біоенергетичного ринку та
представниками урядових структур
Висвітлює поточні питання та перспективи українського законодавства у секторі
біоенергетики
Представляє огляд стану біоенергетики в ЄС і можливостей для України
Обговорює потенціал біоенергетики в Україні
Представляє успішні біоенергетичні проекти в Україні
Організовує ділові зустрічі з метою встановлення контактів

ОЧІКУВАНІ УЧАСНИКИ:
Очікується 250 учасників, серед яких:
•
•
•
•
•
•
•

Виробники біоенергетичного обладнання
Представники профільних міністерств і комітетів
Представники наукових інститутів
Розробники проектів
Представники обласних, міських адміністрацій
Фінансові організації
Неурядові організації

Т ЕМАТИКА СЕСІЙ ТА АКЦЕНТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Ресурси біомаси: Заготівля, переробка, транспортування і постачання біомаси
лісової промисловості, сільського та комунального господарств, харчової
промисловості. Енергетичні культури.
2. Дослідження і розвиток біоенергетичних технологій: Спалювання, газифікація,
піроліз, анаеробне зброджування, видобування і використання біогазу
полігонів ТПВ, технології сумісного спалювання біомаси з традиційними
паливами, виробництво рідких біопалив (біодизельне паливо, біоетанол).
3. Пілотні, демонстраційні і комерційні проекти з використанням біомаси для
виробництва енергії.
4. Питання законодавства, стратегії розвитку: Законодавство та стратегії розвитку
біоенергетики в Україні та в світі. Питання сталого розвитку і сертифікації
біопалив.
5. Економічні та екологічні аспекти біоенергетичних технологій: Інвестиції та
економіка, соціальні аспекти, зниження викидів СО2.

ПЕРЕВАГИ СПОНСОРСТВА:
• Можливість заявити вашу компанію, як ключового гравця в секторі
Біоенергетики
• Можливість зустрітися з відповідальними особами в енергетичному секторі
• Якісне представлення вашого бренду і лого в розсилці інформації про
конференцію по нашій базі даних (> 4000 ел. адрес компаній, що працюють у
секторі біоенергетики)
• Співпраця з існуючими та потенційними клієнтами
• Участь у численних заходах конференції: ділові зустрічі, семінари, обіди,
фуршет

ЗОЛОТИЙ РІВЕНЬ / 20 000 гривень
1.
2.
3.
4.

Можливість повної реєстрації 3 ваших представників для участі у конференції.
Представлення спонсора на церемонії відкриття в якості «Золотого спонсора».
Привітальне слово на церемонії відкриття.
Можливість виступу з доповіддю на одній із пленарних і одній із секційних
сесій.
5. Керівництво однією з секцій конференції.
6. Можливість розміщення 1 ролл-ап банера в залі проведення конференції.
7. Можливість розміщення 1 ролл-ап банера у фойє.
8. Розсилка інформації про конференцію та її спонсорів по нашій базі даних
(> 4000 ел. адрес компаній, що працюють у секторі біоенергетики).
9. Розміщення інформаційного блоку із зазначенням статусу на сайті
конференції.
10.Розміщення логотипу і назви компанії в розділі «Золотий спонсор» на
рекламних носіях конференції:
• на головному банері конференції;
• на головній сторінці сайту конференції з посиланням на сайт спонсора;
• на факсових і поштових запрошеннях;
• у програмі і працях конференції, в буклетах про конференцію.
11.Вкладення рекламної продукції компанії в «Комплект учасника конференції».

12.Вручення почесного диплома «Золотого спонсора» на церемонії закриття
конференції.

СРІБНИЙ РІВЕНЬ / 10 000 гривень
1. Можливість повної реєстрації 2 ваших представників для участі у конференції.
2. Представлення спонсора на церемонії відкриття конференції в якості «Срібного
спонсора».
3. Можливість виступу з доповіддю на одній із сесій.
4. Можливість розміщення 1 ролл-ап банера у фойє.
5. Розсилка інформації про конференцію та її спонсорів по нашій базі даних
(> 4000 ел. адрес компаній, що працюють у секторі біоенергетики).
6. Розміщення інформаційного блоку із зазначенням статусу на сайті конференції.
7. Розміщення логотипу і назви компанії в розділі «Срібний спонсор» на
рекламних носіях конференції:
 на головному банері конференції;
 на головній сторінці сайту конференції з посиланням на сайт спонсора;
 на факсових і поштових запрошеннях;
 у програмі і працях конференції, в буклетах про конференцію.
8. Вкладення рекламної продукції компанії в «Комплект учасника конференції».
9. Вручення почесного диплома «Срібного спонсора» на церемонії закриття
конференції.

СПОНСОР КЕЙТЕРИНГУ / 5 000 гривень
1. Можливість повної реєстрації 1 вашого представника для участі у конференції.
2. Можливість розміщення 1 ролл-ап банера у фойє.
3. Представлення спонсора на церемонії відкриття в якості «Спонсора
Кейтерингу»
4. Розсилка інформації про конференцію та її спонсорів по нашій базі даних
(> 4000 ел. адрес компаній, що працюють в секторі біоенергетики).
5. Розміщення інформаційного блоку із зазначенням статусу на сайті конференції.
6. Розміщення логотипу і назви компанії в розділі «Спонсор Кейтерингу» на
рекламних носіях конференції:
• на головному банері конференції;
• на головній сторінці сайту конференції з посиланням на сайт спонсора;
• на факсових і поштових запрошеннях;
• у програмі і працях конференції, в буклетах про конференцію.
7. Вкладення рекламної продукції компанії в «Комплект учасника конференції».
8. Вручення почесного диплома «Спонсора Кейтерингу» на церемонії закриття
конференції.

З повагою,
Голова конференції
«Енергія з біомаси», к.т.н.
Гелетуха Г.Г.

Золотий
рівень
20 тис. грн.

Срібний
рівень
10 тис. грн.

Спонсор
Кейтерингу
5 тис. грн.

Отримання повної реєстрації (кількість учасників)

3

2

1

Привітальне слово на церемонії відкриття

1

Пленарна доповідь

1

Секційна доповідь

1

Керівництво секцією

1

УМОВИ СПОНСОРСТВА

Участь у конференції

1

Публічність
Розсилка інформації про конференцію та її спонсорів по
базі даних, яка включає більше, ніж > 4000 актуальних
електронних адрес

+

Розміщення 1 ролл-ап банера в залі проведення
конференції

+

Розміщення 1 ролл-ап банера у фойє

+

+

+

+

+

Розміщення інформаційного блоку із зазначенням
статусу на сайті конференції

+

+

+

Розміщення логотипу та назви компанії на всіх
рекламних носіях конференції

+

+

+

Згадування компанії та її статусу у привітальному та
заключному слові конференції

+

+

+

Вручення почесного диплома спонсора конференції

+

+

+

+

+

+

Рекламні матеріали
Вкладення рекламної продукції компанії в «Комплект
учасника конференції»

