Kraków, dnia 15.11.2016 r.
KOMUNIKAT 1
W imieniu Organizatorów, serdecznie zapraszamy Państwa firmę do udziału w Jubileuszowej XXV Szkole
Zimowej Hodowców Bydła, która odbędzie się w dniach 27-30 marca 2017 roku w Zakopanem, w Ośrodku Konferencyjno-Wczasowym Bel-Ami (ul. Seweryna Goszczyńskiego 24, charakterystyka ośrodka: http://belamizakopane.pl/). Organizowane już od 25 lat Szkoły Zimowe, to swoiste forum wymiany poglądów między światem nauki i praktyki hodowlanej. Rokrocznie Szkoły gromadzą ok. 200 uczestników z kraju i zagranicy. Stwarza to firmom
komercyjnym możliwość promocji swoich produktów, technologii i usług zarówno w kontaktach bezpośrednich z
uczestnikami Szkoły jak i w formie prezentacji podczas sesji. Ponadto będzie możliwe zorganizowanie miejsca reklamowego na sali obrad lub w hallu głównym OK-W Bel-Ami. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o udział w
Szkole i jej dofinansowanie – sponsorowanie. Logo każdej z firm-sponsorów będzie umieszczone na stronie internetowej Szkoły oraz w Materiałach Konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik.
Jako Organizatorzy Szkoły staramy się, aby tematyka Szkoły Jubileuszowej była jak najbardziej atrakcyjna dla
przedstawicieli świata nauki i praktyki hodowlanej. Mamy nadzieję, że także Państwo będziecie obecni na Szkole.
Koszty związane z organizacją Szkoły będą opłacone z wpisowego w wysokości 350 PLN od uczestnika oraz
– w przypadku firm komercyjnych – dodatkowego wsparcia finansowego.
Zgłoszenia (formularz: karta-F.doc) uczestników reprezentujących firmy komercyjne prosimy przesyłać
do 31 stycznia 2017 r. pocztą konwencjonalną, emailem bądź faksem.
W przypadku chęci uczestnictwa w Szkole, uprzejmie prosimy o zadeklarowanie na zgłoszeniu formy Państwa udziału, a szczegóły dotyczące obecności firm podczas Szkoły prosimy uzgadniać indywidualnie z
dr inż. Krzysztofem Adamczykiem. Firmy, które zechcą wybrać 1-stonicową reklamę w Wydawnictwie Szkoły proszone
są o przesłanie elektronicznej jej wersji nie później niż do 16 stycznia 2017 roku (pliki: wymagania_edytorskie.doc i
formatka.doc), bądź w formie pliku graficznego TIFF/CDR/JPG o minimalnej rozdzielczości 300 dpi.
Firmy komercyjne, które będą potrzebowały faktury pro forma, bardzo prosimy o poinformowanie o tym
Organizatorów podczas dokonywania zgłoszenia.
Planujemy, że w styczniu 2017 roku firmy komercyjne, które zgłosiły się na Szkołę, otrzymają jej pełny program (wraz z sesjami plakatowymi) oraz propozycje zakwaterowania oraz wyżywienia, a także konto bankowe do
wpłaty wpisowego oraz dofinansowania Szkoły.
Zapraszamy na naszą stronę internetową (http://szkolazimowa.ur.krakow.pl), gdzie będziemy zamieszczać aktualne informacje nt. Szkoły.
Dane kontaktowe dla firm-sponsorów:
dr inż. Krzysztof Adamczyk, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Instytut Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel.: 12 662 4090, fax: 12 662 4162, e-mail: szkolahodowcow@ur.krakow.pl
Liczymy na współpracę z Państwem!
Za Organizatorów
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