Chcielibyśmy przedstawić Państwu różne możliwości sponsoringu i reklamy możliwe podczas
XVIII Konferencji „Systemy informatyczne w energetyce SIwE’19”. Sponsoring konferencji to
doskonała okazja do zareklamowania Państwa produktów, usług czy działalności, zwłaszcza wśród
przedstawicieli energetyki zawodowej: Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatora Systemu
Przesyłowego.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną ofertą lub do stworzenia specjalnego,
dedykowanego wyłącznie dla Państwa, pakietu sponsorskiego.
Organizatorzy
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PODSTAWOWE INFORMACJE O KONFERENCJI SIWE’19
Siedemnaście lat temu Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej po raz pierwszy
zorganizowało konferencję ogólnopolską pod tytułem „Systemy Informatyczne w Energetyce (SIwE)”.
Konferencja od samego początku swego istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem. W jej
pierwszej edycji wzięło udział blisko 200 Uczestników, w ostatniej, 17. edycji konferencji SIwE’18,
uczestniczyło 600 osób z ponad 150 firm, uczelni i instytucji, w tym blisko 260 pracowników energetyki
zawodowej, głównie pracowników działów IT, łączności, obsługi odbiorców, zarządzania siecią
elektroenergetyczną.
W ciągu siedemnastu lat Konferencja SIwE stała się największym i najpoważniejszym spotkaniem
branży energetycznej w obszarze informatyki. Oczywiście liczba uczestników jest jedynie najbardziej
oczywistym wskaźnikiem wzrostu zainteresowania tym spotkaniem. Najważniejsze, co udało się
osiągnąć, to stworzyć forum wymiany poglądów na tematy ważne i aktualne dla informatyków
pracujących w energetyce, stwarzając tym samym okazję do kreowania nowych i lepszych rozwiązań
dla rozwoju polskiej energetyki.
Honorowy patronat nad ostatnią edycją Konferencji SIwE objął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
oraz Ministerstwo Energii.

PARTNER MERYTORYCZNY
70.000,00 zł netto
(kategoria na wyłączność)
Korzyści:
1. 40 minutowe wystąpienie w dniu „0” Konferencji – 26.11.2019r.
2. 40 minutowe wystąpienie w dniu „I” Konferencji w trakcie sesji „sponsorskiej” – 27.11.2019r.
3. 20 minutowe wystąpienie w dniu „II” Konferencji – 28.11.2019r.
4. udział do 5 osób w całej Konferencji SIwE’19 z zakwaterowaniem w pokojach 1-os.
w terminie 26-29.11.2019r.
5. 1 miejsce na przygotowanie stoiska promocyjnego o wymiarach 3x2m
6. zamieszczenie treści prezentowanych wystąpień w materiałach konferencyjnych
7. logo i dane teleadresowe Partnera w materiałach konferencyjnych
8
całostronicowa reklama dostarczona przez Partnera w materiałach Konferencyjnych
9. możliwość zamieszczenia w materiałach rozdawanych wszystkim Uczestnikom konferencji
broszury Partnera (maksymalna wielkość broszury to: format A4, grubość 10 mm)
10. logo Partnera na scenie na Sali wykładowej
11. całostronicowa reklama w miesięczniku PTPiREE „Energia Elektryczna” w numerach 9/2019
(numer dystrybuowany dla wszystkich wystawców Targów ENERGETAB) oraz 11/2019 (numer
dystrybuowany na Konferencji SIwE’19)
12. logo + link do strony Partnera na stronie internetowej konferencji (siwe.ptpiree.pl)
13. informacje o Partnerze we wszystkich materiałach reklamujących Konferencję (malingi,
newslettery, reklamy)

SPONSOR GENERALNY
50.000,00 zł netto
(kategoria na wyłączność)
Korzyści:
1. 40 minutowe wystąpienie w dniu „I” Konferencji w trakcie sesji „sponsorskiej” – 27.11.2019r.
2. 20 minutowe wystąpienie w dniu „II” Konferencji – 28.11.2019r.
3. udział do 5 osób w całej Konferencji SIwE’19 z zakwaterowaniem w pokojach 1-os.
w terminie 26-29.11.2019r.
4. 1 miejsce na przygotowanie stoiska promocyjnego o wymiarach 3x2m
5. zamieszczenie treści prezentowanych wystąpień w materiałach konferencyjnych
6. logo i dane teleadresowe Sponsora w materiałach konferencyjnych
7
całostronicowa reklama dostarczona przez Sponsora w materiałach Konferencyjnych
8. możliwość zamieszczenia w materiałach rozdawanych wszystkim Uczestnikom konferencji
broszury Sponsora (maksymalna wielkość broszury to: format A4, grubość 10 mm)
9. logo Sponsora na scenie na Sali wykładowej
10. całostronicowa reklama w miesięczniku PTPiREE „Energia Elektryczna” w numerach 9/2019
(numer dystrybuowany dla wszystkich wystawców Targów ENERGETAB) oraz 11/2019 (numer
dystrybuowany na Konferencji SIwE’19)
11. logo + link do strony Sponsora na stronie internetowej konferencji (siwe.ptpiree.pl)
12. informacje o Sponsorze we wszystkich materiałach reklamujących Konferencję (malingi,
newslettery, reklamy)

SPONSOR
30.000,00 zł netto
(przewidziano maksymalnie 3 pakiety)
Korzyści:
1. 20 minutowe wystąpienie w dniu „I” Konferencji w trakcie sesji „sponsorskiej” – 27.11.2019r.
2. udział do 3 osób w całej Konferencji SIwE’19 z zakwaterowaniem w pokojach 1-os.
w terminie 26-29.11.2019r.

3.
4.
5.
6
7.

1 miejsce na przygotowanie stoiska promocyjnego o wymiarach 3x2m
zamieszczenie treści prezentowanych wystąpień w materiałach konferencyjnych
logo i dane teleadresowe Sponsora w materiałach konferencyjnych
całostronicowa reklama dostarczona przez Sponsora w materiałach Konferencyjnych
możliwość zamieszczenia w materiałach rozdawanych wszystkim Uczestnikom konferencji
broszury Sponsora (maksymalna wielkość broszury to: format A4, grubość 10 mm)
8. logo Sponsora na scenie na Sali wykładowej
9. całostronicowa reklama w miesięczniku PTPiREE „Energia Elektryczna” w numerach 9/2019
(numer dystrybuowany dla wszystkich wystawców Targów ENERGETAB) oraz 11/2019 (numer
dystrybuowany na Konferencji SIwE’19)
10. logo + link do strony Sponsora na stronie internetowej konferencji (siwe.ptpiree.pl)
11. informacje o Sponsorze we wszystkich materiałach reklamujących Konferencję (malingi,
newslettery, reklamy)

SPONSOR KRĘGLI
5.000,00 zł netto (plus 2 nagrody główne dla Zwycięzców turnieju w kategorii: kobiety/mężczyźni)
(przewidziano maksymalnie 3 pakiety – 1 na każdy wieczór konferencji: 26, 27 oraz 28 listopada)
Korzyści:
1. informacja o Sponsorze w programie Konferencji
2. udział 1 osoby w Konferencji SIwE’19 z dwoma wybranymi noclegami w pokoju 1-os.
3. logo i dane teleadresowe Sponsora w materiałach konferencyjnych
4. plakaty z informacją o Sponsorze na terenie kręgielni
5. nagrody pocieszenia w postaci: filmów, gier komputerowych, płyt z muzyką dla Uczestników
turnieju (kilkanaście nagród)
6. bezpłatne piwo dla Uczestników turnieju

REFERAT
300,00 zł netto / 10 min. (26.11.2019r., sesja „0”)
3.000,00 zł netto / 20 min. (27.11.2019r., sesja III) (nie więcej niż 20 min. na 1 firmę)
1.000,00 zł netto / 10 min. (28.11.2019r., sesja, IV, sesja V i sesja VI)
Korzyści:
1. wygłoszenie referatu w wybranym dniu konferencji
2. logo i dane teleadresowe w materiałach konferencyjnych
3. zamieszczenie treści prezentowanego wystąpienia w materiałach konferencyjnych
4. możliwość wyłożenia materiałów promocyjnych na specjalnie przygotowanych stołach

STOISKO PROMOCYJNE
1.500,00 zł netto
Korzyści:
1. miejsce o wymiarach 3 x 2 m na Sali 6/2 w dniach 27-28.11.2019r.
(każde miejsce wyposażone jest w 1 stół, 2 krzesła oraz dostęp do zasilania)
2. logo i dane teleadresowe w materiałach konferencyjnych
3. możliwość wyłożenia materiałów promocyjnych na specjalnie przygotowanych stołach

KONTAKT
Karolina Nowińska, tel. +48 61 846-02-15, e-mail: nowinska@ptpiree.pl
Sebastian Brzozowski, tel. +48 61 846-02-31, e-mail: brzozowski@ptpiree.pl

