
 

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 

Łódź, 14—16 września 2011 

 

Internet: www.kstit.pl;     e-mail: kstit@eletel.p.lodz.pl;    tel.:604 455 352;    faks: 42 636 22 38 

 

Szanowni Producenci i Dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego i pomiarowego,  

Operatorzy telekomunikacyjni  

oraz  

Wszystkie Organizacje i Firmy zainteresowane udziałem, 

 

Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT) stanowi, jako jedna 
z  najstarszych i największych konferencji tego typu w Polsce, znakomite miejsce na prezentację 
i  reklamę firmy. Przyczynia się do tego także tradycyjna obecność wielu ważnych postaci ze 
świata telekomunikacji, w tym patronów i  ekspertów. 

Organizatorzy proponują Państwu udostępnienie powierzchni wystawowej i czasu na 
prezentacje firmowe oraz reklamy podczas Sympozjum i w wydrukowanym programie. Od 
Państwa zależy szczegółowy zakres obecności na Sympozjum. Proponujemy wykupienie jednego 
z trzech pakietów sponsora:  

 

— pakiet diamentowy (12 000 zł) obejmuje: 

- dofinansowanie dwóch imprez towarzyszących (z reklamą w formie komunikatów podczas imprez, 

informacji na zaproszeniach, plakatów i/lub transparentów),  

- ekspozycję 3 planszy reklamowych (do wielkości A0) przygotowanych przez Zamawiającego (np. logo 

firmy)  w przestrzeni konferencji, 

- opłatę konferencyjną dla 3 osób,  

- prezentację firmową (30 minut w sali z pełnym wyposażeniem audiowizualnym),  

- informację o prezentacji oraz reklamę w wydrukowanym programie Sympozjum,  

- przekazanie każdemu uczestnikowi Sympozjum materiałów reklamowych dostarczonych przez sponsora.  

Szczegółowa zawartość pakietu diamentowego może być indywidualnie negocjowana; 

— pakiet rubinowy (8 000 zł) obejmuje: 

- dofinansowanie jednej z imprez towarzyszących (z reklamą w formie komunikatów podczas imprezy, 

informacji na zaproszeniach, plakatów i/lub transparentów),  

- ekspozycję 2 planszy reklamowych (do wielkości A1) przygotowanych przez Zamawiającego (np. logo 

firmy)  w przestrzeni konferencji, 

- opłatę konferencyjną dla 1 osoby,  

- prezentację firmową (30 minut w sali z pełnym wyposażeniem audiowizualnym),  

- informację o prezentacji w wydrukowanym programie Sympozjum,  

- przekazanie każdemu uczestnikowi Sympozjum materiałów reklamowych dostarczonych przez sponsora.  

— pakiet bursztynowy (3 500 zł) obejmuje: 

- dofinansowanie jednej z imprez towarzyszących (z reklamą w formie komunikatów podczas imprezy, 

informacji na zaproszeniach, plakatów i/lub transparentów),  

- ekspozycję 1 planszy reklamowej (do wielkości A1) przygotowanych przez Zamawiającego (np. logo 

firmy)  w przestrzeni konferencji, 

- przekazanie każdemu uczestnikowi Sympozjum materiałów reklamowych dostarczonych przez sponsora.  

 

Zachęcamy Państwa również do rozszerzenia swojego udziału w Sympozjum przez 
wykupienie opcji sponsora. Informacje na ten temat znajdą Państwo na witrynie 
intenetowej www.kstit.pl. 
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F O R M U L A R Z  S P O N S O R A  K S T i T  2 0 1 1  

Prosimy wypełniać DUŻYMI literami: 
 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z organizatorem KSTiT 

Pan  Pani  Tytuł                             

                             

Nazwisko                             

Imię                             

                             

Firma                             

                             

                             

Adres                             

                             

                             

Telefon/Faks                             

                             

E-mail                             

 

1. Zamawiamy: 

Pakiet diamentowego sponsora 
Proszę o indywidualny kontakt w 

celu dopasowania oferty 
 w cenie 12 000 

Pakiet rubinowego sponsora 
Proszę o indywidualny kontakt w 

celu dopasowania oferty 
 w cenie  8 000 

Pakiet bursztynowego 

sponsora 

Proszę o indywidualny kontakt w 

celu dopasowania oferty 
 w cenie  3 500 

   

 SUMA     PLN 

  Podpis: 

 

2. Płatność: 

 
Przelew na rachunek bankowy: 58 1020 3352 0000 1202 0111 3182 

 
PTETiS Oddział Łódź 

Politechnika Łódzka 

90-924 Łódź, Al. Politechniki 11 

 
Tytuł przelewu: Opłata za pakiet sponsora 

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ DO 25 maja 2011 r. 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA ZOSTANIE WYSŁANE PO WPŁYNIĘCIU 

NALEŻNOŚCI. 

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT. 

Nasz numer NIP: ................................................................................  

Upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

 

Data:  Podpis:  

 

 


