
  

Szanowni Państwo,  

Wydział Odlewnictwa Akademii  

 

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich oraz Odlewnicza Izba Gospodarcza już po 

raz dziesiąty są organizatorem Forum Prezesów i Dyrektorów Odlewni w Polsce, a spotkanie odbywa 

się pod patronatem World Foundry Organisation oraz CAEF – The European Foundry Organisation. 

Forum to ekskluzywne spotkanie głównych graczy na rynku odlewniczym. W spotkaniu udział wezmą  
Prezesi i Dyrektorzy polskich odlewni. W jednym miejscu spotkają się osoby, które na co dzień budują 
potęgę polskiego odlewnictwa.  

Program Forum obejmie kilka sesji tematycznych, dedykowanych aktualnym zagrożeniom  
i problemom z jakimi mierzy się polski przemysł odlewniczy – ale również szansom na jego 
rozwój.  Forum dostarczy wielu inspirujących prezentacji i informacji na temat nowości na rynku 
odlewniczym. Forum to znakomita okazja do wymiany poglądów i idei, wysłuchania specjalistów, 
odświeżenia starych i zawarcia nowych znajomości, do udanego networkingu i rozwoju relacji B2B. 

W takim wydarzeniu nie może więc zabraknąć najważniejszych uczestników, firm będących 

liderami przemysłu odlewniczego. Wydarzenie to jest doskonałą możliwością dla partnerów, którymi 

są przedsiębiorstwa dostarczające materiały , maszyny i urządzenia, sprzęt laboratoryjny, najnowsze 

technologie i rozwiązania do zaprezentowania swoich wyrobów i usług na arenie krajowej, wśród 

grona najważniejszych przedstawicieli rynku odlewniczego w Polsce.  

W załączeniu przekazujemy ofertę sponsorską, licząc na Państwa udział  

w tym wydarzeniu. 

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji: forum@foundry-

conference.com. Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia: 

www.forum.foundry-conference.com  

         

 

 

 

OFERTA SPONSORSKA 

  

 

 

ORGANIZATORZY:  

 

X FORUM PREZESÓW I DYREKTORÓW ODLEWNI W POLSCE 
20-21 czerwca 2022, Hotel Binkowski Resort, Kielce 
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PAKIETY SPONSORSKIE 

X Forum Prezesów i Dyrektorów Odlewni w Polsce 

 

 

 

 

      

   Złoty Sponsor otrzymuje następujące możliwości promocji: 

 zamieszczenie nazwy Sponsora wraz z linkiem do strony www na oficjalniej stronie 

internetowej X Forum Prezesów i Dyrektorów Odlewni; 

 umieszczenie nazwy i logotypu Sponsora na banerze prezentowanym  

w widocznym miejscu podczas trwania X Forum Prezesów i Dyrektorów Odlewni; 

 udostępnienie miejsca na stoisko podczas konferencji o pow. 2m2; 

 możliwość przekazania materiałów reklamowych w teczkach konferencyjnych; 

 20-minutowe wystąpienie podczas konferencji promujące działalność Sponsora; 

 publikacja w Przeglądzie Odlewnictwa;  

 udział 2 osób. 

 

 

 

   

   Srebrny Sponsor otrzymuje następujące możliwości promocji: 

 zamieszczenie nazwy Sponsora wraz z linkiem do jego strony www na oficjalniej stronie 

internetowej X Forum Prezesów i Dyrektorów Odlewni; 

 umieszczenie nazwy i logotypu Sponsora na banerze prezentowanym  

w widocznym miejscu podczas trwania X Forum Prezesów i Dyrektorów Odlewni; 

 15-minutowe wystąpienie podczas konferencji promujące działalność Sponsora; 

 możliwość przekazania materiałów reklamowych w teczkach konferencyjnych; 

 udział 1 osoby.  

 

SPONSOR ZŁOTY – 8000 PLN netto 

 

SPONSOR SREBRNY – 4000 PLN netto 

 



 

 

 

    Brązowy Sponsor otrzymuje następujące możliwości promocji: 

 zamieszczenie nazwy Sponsora wraz z linkiem do jego strony www na oficjalniej stronie 

internetowej X Forum Prezesów i Dyrektorów Odlewni; 

 umieszczenie nazwy i logotypu Sponsora na banerze prezentowanym  

w widocznym miejscu podczas trwania X Forum Prezesów i Dyrektorów Odlewni. 

 

 

 

 

 

 15-minutowe wystąpienie podczas konferencji promujące działalność Sponsora; 

 Publikacja w Przeglądzie Odlewnictwa;  

 udostępnienie miejsca na stoisko podczas konferencji o pow. 2m2.  

SPONSOR BRĄZOWY – 2000 PLN netto 

 

PROMOCJA FIRMY – 4000 PLN netto 

 


