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Forum Młodych Naukowców 2015 
Europejska Organizacja Biologii Molekularnej  

 
Warszawa, 9 marca 2015 

 
 Szanowni Państwo, 
 W dniach 2-3 lipca 2015 odbędzie się w Warszawie Forum Młodych Naukowców. 
Będzie ono zorganizowane pod auspicjami Europejskiej Organizacji Biologii 
Molekularnej (EMBO). EMBO jest instytucją ogólnoeuropejską zrzeszającą ponad 1700 
najwybitniejszych naukowców z dziedziny biologii molekularnej, w tym 79 laureatów 
nagrody Nobla. Wydarzenia Forum będą miały miejsce w budynkach kampusu Ochota, 
należących do Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk, przy ulicach 
Banacha i Pasteura. Tematyka Forum będzie dotyczyła szeroko pojętej biologii i dziedzin 
pokrewnych. 
 Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Forum Młodych Naukowców, poprzez 
udział w wystawie firm oferujących produkty lub poprzez inne możliwości prezentacji 
Państwa ofert. Jesteśmy pewni, że spotkanie to będzie dla Państwa doskonałą szansą 
zaprezentowania produktów oferowanych przez Państwa firmy badaczom z 
renomowanych uczelni i instytutów naukowych z całej Polski i z zagranicy. W Forum 
weźmie udział około 300 delegatów, zaś językiem Forum będzie język angielski. Jednak 
większość uczestników będą stanowili mieszkańcy Polski, zatem materiały w języku 
polskim również będą przydatne. Załączamy ofertę na różnorodne formy prezentacji. 
 Ze strony Komitetu Organizacyjnego sprawami związanymi z udziałem firm 
zajmuje się dr hab. Tomasz Wilanowski, i do niego prosimy kierować zgłoszenia i 
dodatkowe pytania szczegółowe na temat sponsorowania, na adres: 
 dr hab. Tomasz Wilanowski 
 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 
 ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa 
 tel.: +48 22 5892 311 
 e-mail: t.wilanowski@nencki.gov.pl 
 

Z nadzieją owocnej współpracy, 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Forum Młodych Naukowców 2015 

 
(-) dr Joanna Sułkowska 

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 
Centrum Nowych Technologii 

ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa 
tel. +48 22 5543 675 

e-mail: jsulkowska@chem.uw.edu.pl 
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Oferta sponsoringu i reklamy 
 

 

Lp. Świadczenia ze strony organizatora. Tytuł 
lub miejsce sponsoringu.** 

Liczba 
sponsorów 

Cena w zł 
netto* 

1. Główni sponsorzy: 
Logo Sponsora na materiałach 
konferencyjnych; własny banner Sponsora 
przed wejściem do budynku obrad; poster/roll-
up na drzwiach sali w której odbędzie się 
wykład inauguracyjny i na sesjach 
niesponsorowanych; logo/informacja o 
Sponsorze na ostatniej stronie programu Forum 

3-4 
Ceny do 

negocjacji 
(patrz: kontakt) 

2. Sponsorowanie sesji: 
Własny banner/roll-up Sponsora przed 
wejściem/na drzwiach oraz w sali gdzie odbywa 
się sesja; przewodniczący sesji wymienia 
nazwę i dziękuje Sponsorowi; logo Sponsora 
widoczne na ekranie przed rozpoczęciem sesji, 
pomiędzy wykładami i w trakcie dyskusji; 
nazwa/logo Sponsora na stronie internetowej 
oraz w programie Forum obok tytułu/programu 
danej sesji 

3-4 3 000 

3. Logo Sponsora na stronie internetowej 
konferencji 

bez 
ograniczeń 750 

4. Logo Sponsora i informacja do 100 słów w 
programie Forum 

bez 
ograniczeń 1000 

5. Dołączenie 1 ulotki A5 do teczki konferencyjnej 
(„wrzutki”) 20 3 zł od osoby 

6. Stoisko firmy (powierzchnia ok 5 m2, 1 stół, 2 
krzesła) w kuluarach konferencji. Możliwość 
wykorzystania własnych elementów 
reklamowych (banner/roll-up). 

20 3 500 

 

* ceny do negocjacji; do cen netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% 
** cena nie obejmuje kosztów wykończenia lub zakupu materiałów promocyjnych 
 
kontakt z organizatorami: 
dr hab. Tomasz Wilanowski, członek komitetu – kontakt ze sponsorami 
tel. +48 22 5892 311, e-mail: t.wilanowski@nencki.gov.pl 
 
dr Joanna Sułkowska, przewodnicząca komitetu organizacyjnego 
tel. +48 22 5543 675, e-mail: jsulkowska@chem.uw.edu.pl 

	  
	  


