
 

Chcielibyśmy przedstawić Państwu różne możliwości sponsoringu i reklamy możliwe podczas  
XXI Konferencji „Systemy informatyczne w energetyce SIwE’22”. 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 
 

 
 

Partner Merytoryczny 
50.000,00 zł netto 

(kategoria na wyłączność) 
 
Korzyści: 

• 20 minutowe wystąpienie w dniu „0” Konferencji – 25.10.2022 r. 

• 40 minutowe wystąpienie w dniu „I” Konferencji w trakcie sesji „sponsorskiej” – 26.10.2022 r. 

• udział do 5 osób w całej Konferencji SIwE’22 z zakwaterowaniem w pokojach 1-os. w terminie  
25-27.10.2022 r. 

• 1 miejsce na przygotowanie stoiska promocyjnego o wymiarach 3x2 m 

• zamieszczenie treści prezentowanych wystąpień w materiałach konferencyjnych 

• logo i dane teleadresowe Partnera w materiałach konferencyjnych 

• możliwość zamieszczenia w materiałach rozdawanych wszystkim Uczestnikom konferencji 
broszury Partnera (maksymalna wielkość broszury to: format A4, grubość 10 mm) 

• logo Partnera na scenie na Sali wykładowej 

• logo + link do strony Partnera na stronie internetowej konferencji (http://siwe.ptpiree.pl) 

• informacje o Partnerze we wszystkich materiałach reklamujących Konferencję (malingi, 
newslettery, reklamy) 

 

 
 

Sponsor Generalny 
40.000,00 zł netto 

(kategoria na wyłączność) 
 
Korzyści: 

• 30 minutowe wystąpienie w dniu „I” Konferencji w trakcie sesji „sponsorskiej” – 26.10.2022 r. 

• 20 minutowe wystąpienie w dniu „II” Konferencji – 27.10.2022 r. 

• udział do 4 osób w całej Konferencji SIwE’22 z zakwaterowaniem w pokojach 1-os. w terminie  
25-27.10.2022 r. 

• 1 miejsce na przygotowanie stoiska promocyjnego o wymiarach 3x2 m 

• zamieszczenie treści prezentowanych wystąpień w materiałach konferencyjnych 

• logo i dane teleadresowe Sponsora w materiałach konferencyjnych 

• możliwość zamieszczenia w materiałach rozdawanych wszystkim Uczestnikom konferencji 
broszury Sponsora (maksymalna wielkość broszury to: format A4, grubość 10 mm) 

• logo Sponsora na scenie na Sali wykładowej 

• logo + link do strony Sponsora na stronie internetowej konferencji (http://siwe.ptpiree.pl) 

• informacje o Sponsorze we wszystkich materiałach reklamujących Konferencję (malingi, 
newslettery, reklamy) 

http://siwe.ptpiree.pl/
http://siwe.ptpiree.pl/


 

 

Sponsor 
30.000,00 zł netto 

(przewidziano maksymalnie 3 pakiety) 
 
Korzyści: 

• 20 minutowe wystąpienie w dniu „I” Konferencji w trakcie sesji „sponsorskiej” – 26.10.2022 r. 

• udział do 3 osób w całej Konferencji SIwE’22 z zakwaterowaniem w pokojach 1-os. w terminie  
25-27.10.2022 r. 

• 1 miejsce na przygotowanie stoiska promocyjnego o wymiarach 3x2 m 

• zamieszczenie treści prezentowanych wystąpień w materiałach konferencyjnych 

• logo i dane teleadresowe Sponsora w materiałach konferencyjnych 

• możliwość zamieszczenia w materiałach rozdawanych wszystkim Uczestnikom konferencji 
broszury Sponsora (maksymalna wielkość broszury to: format A4, grubość 10 mm) 

• logo Sponsora na scenie na Sali wykładowej 

• logo + link do strony Sponsora na stronie internetowej konferencji (http://siwe.ptpiree.pl) 

• informacje o Sponsorze we wszystkich materiałach reklamujących Konferencję (malingi, 
newslettery, reklamy) 

 

 
 

Sponsor kręgli w dniu 25.10.2022 r. 
7.000,00 zł netto  

(plus 2 nagrody główne dla Zwycięzców turnieju w kategorii: kobiety/mężczyźni) 
 
Korzyści: 

• informacja o Sponsorze w programie Konferencji 

• udział 1 osoby w Konferencji SIwE’22 z noclegiem w pokoju 1-os. w dniach 25-27.10.2022 r. 

• logo i dane teleadresowe Sponsora w materiałach konferencyjnych 

• plakaty z informacją o Sponsorze na terenie kręgielni 

• bezpłatne piwo dla Uczestników turnieju 
 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań, tel. +48 61 846-02-00, fax: +48 61 846-02-09, www.ptpiree.pl, ptpiree@ptpiree.pl 
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