Szanowni Państwo
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOIR) oraz Targi Kielce zapraszają do
prezentacji oferty Państwa firmy/instytucji w trakcie konferencji pn. „Klaster
Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - oferta produktowa (odpady, surowce,
produkty), doradztwo unijne, prawne i technologiczne” która odbędzie się 1 marca
br., w trakcie Targów EKOTEH 2018.
Celem konferencji jest prezentacja indywidulanych ofert firm i instytucji KGOIR oraz
innych podmiotów posiadających ofertę skierowaną do branży odpadowej.
W ramach konferencji zaplanowane są cztery części tematyczne:
1. Prezentacja oferty odpadów, surowców i produktów
2. Prezentacja oferty technologicznej (maszyny i urządzenia, doradztwo)
3. Prezentacja oferty usług doradczych i wsparcia MŚP (doradztwo unijne, prawne,
innowacyjne, środowiskowe oraz z zakresu certyfikacji i standaryzacji)
4. Prezentacja ofert klastrowych jednostek naukowych (szkolenia, doradztwo, B+R,
oferta laboratoriów)
Konferencja odbywać się będzie w Sali konferencyjnej C (sala przewidziana dla 90
osób), od godziny 10.00 do 14.00. Planowany czas prezentacji jednego podmiotu to 15
minut.
Udział w konferencji jest odpłatny:
 Koszt udziału dla członków KGOIR - 100 zł
 Koszt udziału dla podmiotów niezrzeszonych w KGOIR - 200 zł.
Koszt udziału w konferencji obejmuje m.in.:
 obsługę wydarzenia, 3 przerwy kawowe, promocję przed i w trakcie trwania
konferencji
Dodatkowo wszyscy uczestnicy konferencji mają możliwość rezerwacji stolika w trakcie
trwania Giełdy Recyklingu, przez 1 godzinę po zakończeniu wystąpienia, zgodnie z
ofertą Giełdy Recyklingu
Przypominamy, że w ramach Giełdy oferujemy pakiet obejmujący:
 udostępnienie stolika + 4 krzeseł, oraz stojaka na foldery na potrzeby
wyeksponowania swoich materiałów promocyjnych i prowadzenia rozmów na
czas minimum 1 godziny
 miejsce na własny roll-up promocyjny oraz materiały promocyjne
 bezprzewodowy dostęp do internetu (WIFI)
 identyfikatory dla obsługi stoiska
 wpis + logo do katalogu targowego
 mailing promocyjny
Istnieje możliwość udziału w Bankiecie w cenie 140 PLN brutto/ 1 os.

Konferencja pn. „Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - oferta
produktowa (odpady, surowce, produkty), doradztwo unijne, prawne
i technologiczne”
01.03.2018, Targi Kielce ul. Zakładowa 1

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
Zgłaszam prezentację firmy/instytucji:
 Koszt udziału dla członków KGOIR - 100 zł
…………………………………………………. w trakcie
Konferencji pn. „Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu oferta produktowa (odpady, surowce, produkty), doradztwo
unijne, prawne i technologiczne”

 Koszt udziału dla podmiotów niezrzeszonych w
KGOIR - 200 zł.

1 marca 2018, Sala Konferencyjna C
Chcę wystąpić w wybranej części tematycznej:
 Prezentacja oferty odpadów, surowców i produktów
 Prezentacja oferty technologicznej (maszyny i urządzenia, doradztwo)
 Prezentacja oferty usług doradczych i wsparcia MŚP (doradztwo unijne, prawne, innowacyjne,
środowiskowe oraz z zakresu certyfikacji i standaryzacji)
 Prezentacja ofert klastrowych jednostek naukowych (szkolenia, doradztwo, B+R, oferta
laboratoriów)
Temat prezentacji brzmi następująco: ……………………………………………
Jestem zainteresowany rezerwacją stolika + 4 krzesła oraz
stojak na foldery) przez 1 godzinę po konferencji
Koszt rezerwacji
 100 PLN netto dla firm nie będących członkiem Klastra
 50 PLN netto dla firmy będącej członkiem Klastra.
Jestem zainteresowany udziałem w bankiecie (28.02.2018)
Zaproszenie na bankiet 140 PLN brutto/ 1os


 Jestem członkiem Klastra
 Nie jestem członkiem Klastra
 Zamawiam pakiet 1-no godzinny
 Zamawiam pakiet ….. godzin
Ilość zaproszeń ………………………………

Zakreśl właściwą opcję
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firmy/instytucji…………………………………………………………………….………................
adres: kod ......................................miejscowość……………………………………………………………………
ulica ................................................................... nr ............................. NIP….............................
telefon ........................................................ e-mai:………………………...........................................
Imię

i

nazwisko

Informacje - Marta Otocka, Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o. - mobile: +48 536 955 573
..........................................................................................................................
e-mail marta.otocka@klasterodpadowy.com , www.klasterodpadowy.com
Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przesłać na: e-mail: ekotech@targikielce.pl, musial.marcin@targikielce.pl,
Marcin Musiał tel 606 4473 80

