ZAPROSZENIE DO

SPONSOROWANIA
VI Międzynarodowej
Konferencji
„Technologie Bezwykopowe”

NO-DIG POLAND 2014
połączonej z wystawą wewnętrzną i zewnętrzną
oraz pokazami technologii

KIELCE - CEDZYNA
08-10.04.2014
TEMATYKA KONFERENCJI:
● Awarie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, przyczyny i konsekwencje
● Stan techniczny sieci podziemnych (oceny i zarządzanie)
● Eksploatacja przewodów infrastruktury podziemnej
● Monitoring sieci, badania diagnostyczne
● Bezwykopowa budowa sieci podziemnych: HDD, mikrotunelowanie, przeciski i inne
(przykłady realizacyjne)
● Bezwykopowa odnowa sieci podziemnych: naprawy, uszczelnienia, renowacje,
rekonstrukcje, wymiany (przykłady realizacyjne)
● Rury stosowane w technologiach bezwykopowych
● Materiały stosowane do napraw i renowacji przewodów oraz budowli infrastruktury
podziemnej
● Urządzenia stosowane w technologiach bezwykopowych
● Urządzenia do czyszczenia i diagnostyki sieci podziemnych
● Zagadnienia związane z planowaniem i projektowaniem bezwykopowej budowy
i odnowy sieci podziemnych
● Tunelowanie wielkogabarytowe

W trakcie konferencji po raz piąty zostaną wręczone statuetki
„EXPERT 2014” firmom z branży technologii bezwykopowych za
innowacyjność ich produktów i technologii z zakresu budowy
i odnowy sieci podziemnych.
Firmy mogą zgłaszać swoje produkty i technologie
w następujących kategoriach:
I.Bezwykopowa budowa w latach 2012-2013
II.Bezwykopowa odnowa (naprawa, renowacja, rekonstrukcja,
wymiana) w latach 2012-2013
III.Innowacyjne rozwiązanie w zakresie urządzeń, produktów lub
technologii stosowanych w bezwykopowej budowie lub odnowie
oraz diagnostyce sieci podziemnych za lata 2012-2013
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PATRONAT MEDIALNY:

KONTAKT

Tel./fax.: (041) 34 24 450

e-mail: nodigp@tu.kielce.pl

www.nodigpoland.tu.kielce.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
dla sponsora
Pieczątka firmy zgłaszającej

Komitet Organizacyjny Konferencji
„Technologie Bezwykopowe”

NO-DIG POLAND 2014
WOD – KAN Consulting
ul. Obr. Westerplatte 18/10
25-120 Kielce
tel./fax. 41 - 34 24 450
akulicz@tu.kielce.pl

Zgłaszam firmę ................................................................................................................... NIP:.................................................
jako sponsora platynowego (koszt 9000 zł + 23% VAT)* / złotego (koszt 7000 zł + 23% VAT)* / srebrnego (koszt 5000 zł
+ 23% VAT)* / brązowego (koszt 3000 zł + 23% VAT)* konferencji „Technologie bezwykopowe” NO-DIG POLAND 2014,
która odbędzie się w dniach 08-10.04.2014 w Kielcach i tym samym zobowiązuję się do wpłaty ww. kwoty w terminie do
dnia…………………............................…….
* niepotrzebne skreślić

Wpłaty należy kierować na konto:
Wod-Kan Consulting, ul. Obr. Westerplatte 18/10, 25-120 Kielce
Bank Millenium S.A., nr konta: 13 1160 2202 0000 0000 6001 7283
Komitet Organizacyjny Konferencji zobowiązuje się do:
 reklamowania logo sponsora w czasopismach branżowych będących patronami medialnymi konferencji
 zamieszczenia logo sponsora:
• w kolorowym 4 stronicowym prospekcie formatu A4, w którym zostanie zamieszczona informacja o sponsorze wraz ze zdjęciem wyrobu
lub urządzenia promowanego przez sponsora (prospekt ukaże się w języku angielskim i polskim, będzie on rozesłany w liczbie 1000
egzemplarzy do firm w około 30 krajach, które należą do Międzynarodowego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych oraz
w liczbie 1500 egzemplarzy do różnych instytucji i firm w Polsce)
• na stronie internetowej konferencji i stronach portali branżowych reklamujących konferencję
• na kolorowych plakatach konferencyjnych
• w materiałach konferencyjnych
• na ekranie w trakcie przerw między obradami w czasie konferencji
 włączenia przedstawiciela firmy sponsora do prezydium jednej z sesji konferencyjnych
 ujęcia referatu sponsora w programie obrad w początkowych sesjach w pierwszym dniu obrad, w kolejności od sponsora platynowego
do sponsora brązowego
 wręczenia sponsorowi pamiątkowego grawertonu konferencyjnego w trakcie uroczystej gali
Dodatkowo! Sponsor platynowy uzyska możliwość bezpłatnego wygłoszenia referatu promocyjnego oraz bezpłatne
stanowisko wystawiennicze wewnętrzne i zewnętrzne. Sponsor złoty uzyska możliwość bezpłatnego wygłoszenia referatu
promocyjnego oraz bezpłatne stanowisko wystawiennicze wewnętrzne. Sponsor srebrny uzyska bezpłatne stanowisko
wystawiennicze wewnętrzne.
Pieczęć firmy zgłaszającej i osoby reprezentującej firmę zgłaszającą

Pieczęć firmy i osoby przyjmującej zgłoszenie

UWAGA! Kopia zgłoszenia po podpisaniu przez obie strony zostanie odesłana firmie zgłaszającej

