XVIII KONGRES EUROPEJSKICH
MYKOLOGÓW
Warszawa-Białowieża, 16-21-09.2019

OFERTA SPONSORSKA
Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Mykologiczne organizuje XVIII KONGRES EUROPEJSKICH MYKOLOGÓW, który odbędzie się w
dniach 16-21 września 2019 roku w Warszawie i Białowieży.
W konferencji uczestniczyć będą eksperci z całej Polski i Europy.

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych
trendów związanych z jakością środowiska, bioróżnorodnością, fitopatologią, a także ekologią i ochroną grzybów. Konferencja ma na
celu promowanie mykologii stosowanej i biotechnologii, a także najnowszych metod badania grzybów obejmujących genomikę,
genetykę i biologię molekularną, które pozwalają poznać lepiej biochemię i fizjologię grzybów, a także ich znaczenie w wielu
dziedzinach gospodarki. Kongres będzie miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów do realizacji wspólnych
projektów badawczych oraz wydarzeniem naukowym na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności grzybów w różnych
środowiskach oraz najnowocześniejszych metod badawczych stosowanych w mykologii.
Oferujemy Państwu
 pakiet I – stoisko sponsorskie w holu konferencji oraz umieszczenie logo firmy w elektronicznych
materiałach konferencyjnych - koszt 2000 zł netto
 pakiet II – stoisko sponsorskie w holu konferencji lub umieszczenie logo firmy w elektronicznych
materiałach konferencyjnych - koszt 1500 zł netto
 umieszczenie logo firmy na stronie internetowej głównego organizatora konferencji - koszt 1000 zł netto
 umieszczenie folderu/gadżetów reklamowych firmy w torbie konferencyjnej - koszt 10 zł netto/uczestnika

UWAGA
 Wniesienie dodatkowo opłaty za uczestnictwo w kongresie daje możliwość udziału 1 osoby w wykładach, posiłkach, uroczystej
kolacji
 Jesteśmy również otwarci na indywidualne oferty zaproponowane przez Sponsorów
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy z dr hab. Sylwią Różalską, prof. nadzw. UŁ: sylwia.rozalska@biol.uni.lodz.pl.
Należną opłatę za wybrane w/w formy uczestnictwa prosimy wnieść do dnia 31 lipca 2019 r. na konto bankowe
nr. 39 1020 3352 0000 1902 0192 8951, z dopiskiem „EMA SPONSOR”. Rejestracja na konferencję odbywa się przez formularz
zamieszczony na stronie internetowej https://xviiicem.pl/ do dnia 30 czerwca 2019.
Z poważaniem,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Sylwia Różalska,

ORGANIZATORZY

