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JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
KONFERENCJI KOROZYJNYCH
W EUROPIE
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

MOŻLIWOŚCI SPONSOROWANIA KONFERENCJI
EUROCORR 2018
EUROCORR 2018 - najbardziej prestiżowa coroczna
konferencja korozyjna, odbędzie się w 2018 r. w Krakowie.
Wydarzenie to, jako najchętniej odwiedzana konferencja
korozyjna, przyciąga co roku członków międzynarodowego środowiska korozyjnego z całej Europy, a od
paru lat również z pozostałych kontynentów. Tematyka
konferencji obejmuje najważniejsze dla przemysłu
i infrastruktury technologie antykorozyjne.
W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego, które
jest organizatorem Eurocorru 2018, chcemy przedstawić
Państwu możliwości aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu w charakterze sponsora lub wystawcy. Będzie to
dla Państwa firmy wyjątkowa okazja do zaprezentowania swoich osiągnięć. Równocześnie Państwa wsparcie
pozwoli nam ustalić opłaty konferencyjne w granicach
możliwości finansowych wszystkich uczestników.
Program naukowy EUROCORR-u daje możliwość
zapoznania się z najnowszymi i potwierdzonymi
osiągnięciami naukowymi oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w przemyśle, wzięcia udziału w dyskusji nad
nowymi normami i innymi uregulowaniami prawnymi
w dziedzinie korozji.
Program konferencji, poza referatami zgłoszonymi przez
uczestników, obejmuje referaty plenarne i wprowadzające,
spotkania wszystkich 22 grup roboczych specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach korozji (wykaz
w dalszej części) i warsztaty specjalnie zaplanowane na
daną edycję konferencji. Tym razem będą to:
• zalecenia dotyczące ochrony przed korozją w krajach UE,
• nowe i tradycyjne systemy zabezpieczeń antykorozyjnych dużych konstrukcji stalowych,
• powłoki proszkowe, konwersyjne i nanokomponenty.

Szczególnie zależy nam na udziale i „widzialności”
młodych naukowców i studentów, czego wyrazem są
specjalnie obniżone opłaty konferencyjne oraz wydarzenia pozwalające zaprezentować im swoje osiągnięcia.
Inicjatywa ta daje firmom okazję nawiązania kontaktów
i zatrudnienia najlepszych młodych ludzi.
Tradycyjnie już EUROCCOR zaprasza najlepsze firmy
z branży, aby wystawiały swoje produkty, technologie,
metody badawcze i dzieliły się doświadczeniami. Podczas
konferencji w 2016 r. w Montpellier (Francja) gościliśmy
56 wystawców w dziedzinie badań korozyjnych, metod
elektrochemicznych, analizy powierzchni, spektoskopii
i badań mikroskopowych, monitoringu procesów korozyjnych, metod nieniszczących, ochrony powłokowej,
zaawansowanych materiałów do ochrony przeciwkorozyjnej, inhibitorów, ochrony elektrochemicznej i innych.
Wystawa jest zintegrowana z konferencją, dzięki czemu
w czasie jej trwania istnieje możliwość nawiązywania
bezpośrednich kontaktów między wystawcami i innymi
uczestnikami. Spotkania przy winie i przekąskach zachęcają do rozmów.
Spotkanie w Krakowie, mieście na skrzyżowaniu szlaków
bursztynowego i jedwabnego, pozwoli nam również
zaproponować Państwu bogaty program kulturalny
i zorganizować ciekawe spotkania towarzyskie.
Komitet Organizacyjny z przyjemnością odpowie Państwu
na wszelkie pytania dotyczące możliwości sponsorowania
i udziału w wystawie. Podstawowe informacje znajdują się
w załączonym prospekcie.
Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do
pięknego Krakowa na tę największą konferencję
korozyjną. Zrobimy wszystko, aby ten pobyt okazał się
dla Państwa owocny i przyjemny.
Prezes PSK

EUROCORR 2018
9 - 13 września 2018 r., Centrum Kongresowe ICE KRAKÓW
Organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne Kongres EUROCORR odbędzie
się w dniach 9 - 13 września 2018 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków - nowoczesnym obiekcie światowej klasy, spełniającym wymagania międzynarodowych organizacji
kongresowych. Centrum to ponad 36 000 m2 przestrzeni konferencyjnej, a także przestronne i wielofunkcyjne foyer przystosowane do organizacji wystaw, stoisk sponsorskich
i ekspozycyjnych. Wysoki standard budynku plasuje obiekt wśród najbardziej prestiżowych i ekskluzywnych centrów kongresowych Europy, a wyśmienita lokalizacja obiektu
- w centrum Krakowa – sprawia, że jest sercem na kulturalnej mapie Krakowa.

Konferencja EUROCORR co roku organizowana jest w innym Państwie przez krajowe
stowarzyszenie należące do Europejskiej Federeacji Korozyjnej i z roku na rok bierze
w niej udział coraz większa liczba osób (w ostatniej konferencji w 2016 r. w Montpellier we
Francji udział wzięło ponad 1300 osób). Wydarzenie cieszy się tak ogromnym zaintersowaniem, ponieważ ilość przekazywanej wiedzy jest ogromna - codziennie prowadzonych
jest ponad 10 równoległych sesji tematycznych, poruszających najistotniejsze problemy
korozyjne w ogóle, jak i w każdej branży przemysłu.
Ponadto, organizowane są spotkania grup roboczych EFC, tzw. Work Shops. Oto one:
1: Inhibitory korozji i osadzania
3: Korozja w środowisku gorących gazów i produktów spalania
4: Korozja nuklearna
5: Rozwiązania przyjazne środowisku
6: Inżynieria powierzchni i mechanizmy korozji i ochrony przed korozją
7: Edukacja korozyjna
8: Fizyko-chemiczne metody badań korozyjnych
9: Korozja morska
10: Korozja mikrobiologiczna
11: Korozja zbrojenia w betonie
13: Korozja w przemyśle ropy i gazu
14: Powłoki
15: Korozja w przemyśle rafineryjnym
16: Ochrona katodowa
17: Korozja w przemyśle samochodowym
18: Trybokorozja
19: Korozja materiałów polimerowych
20: Korozja i ochrona przed korozją systemów wody pitnej
21: Korozja zabytków
22: Korozja i ochrona przed korozją w przestrzeni powietrznej
Grupa Robocza: Korozja przy transporcie i przechowywaniu ditlenku węgla
Grupa Robocza: Korozja urządzeń elektronicznych

W 2018 r., organizatorem konferencji EUROCORR 2018
jest Polskie Stowarzyszenie Korozyjne.
CO TO JEST PSK ?
Polskie Stowarzyszenie Korozyjne
(PSK), to organizacja mająca na celu
zrzeszanie polskich korozjonistów.
Głównym celem Stowarzyszenia jest
stworzenie platformy porozumienia
między wszystkimi osobami
zainteresowanymi problemami
korozji i antykorozji.
Stowarzyszenie powstało w 1991 r.
z zamiarem:
integracji środowiska,
reprezentacji jego interesów na
zewnątrz, wspólnego rozwiązywania istotnych problemów zawodowych
i środowiskowych.
Faktyczna działalność prowadzona była
już od 1987 r. przez Krajowy Związek
Ochrony przed Korozją.

CELE
Zakładane cele realizowane są przez:
•

•

•

upowszechnianie nowych technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
poprzez organizację i czynny udział
w konferencjach naukowo-technicznych oraz wystawach tematycznych,
wpływanie na rozwój postępu technicznego w zakresie stosowanych metod i
technik ochrony przed korozją poprzez
działalność popularyzatorską, wydawniczą, opiniodawczą
doskonalenie zawodowe pracowników
i organizowanie przepływu wiedzy w
zakresie stosowania i wdrażania nowych metod ochrony przed korozją
poprzez organizowanie kursów szkoleniowych, certyfikacji personelu, wymiany międzynarodowej i innych.

PSK współpracuje z organizacjami światowymi, jak: Światowa Organizacja Korozyja,
Europejska Federacja Korozyjna, NACE International oraz wieloma organizacjami polskimi, jak: Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Polskie Towarzystwo Cynkownicze, Instytut
Badaczy Dróg i Mostów, Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników, Instytut Techniki
Budowlanej i innymi.
Zapraszamy do współpracy.

Komitet organizacyjny eurocorr 2018
ZARZĄD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KOROZYJNEGO

Prezes PSK
dr inż. Agnieszka Królikowska

Rzecznik Prasowy
dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz

Wiceprezes PSK
dr inż. Wojciech Sokólski

Członek Zarządu
MGR inż. Iwona Gajecka

Skarbnik PSK
inż. Sławomir Piłat

Członek Zarządu
MGR inż. Leszek Augustynek

PAKIETY SPONSORSKIE
SPONSOR PLATYNOWY - 15 000 EUR
•

10 minutowe merytoryczne wystąpienie nt. osiągnięć firmy na otwarciu konferencji,
logo na zaproszeniu na uroczystą kolację, 2 zaproszenia na uroczystą kolację

•

przestrzeń wystawiennicza 12 m2

•

rejestracja 3 delegatów

•

potwierdzenie wszystkich materiałów kongresowych i przedkongresowych

•

ekspozycja logo firmy w przestrzeni kongresu

•

umieszczenie logo firmy na stronie internetowej kongresu

•

umieszczenie logo firmy na torbie z materiałami kongresu

•

umieszczenie logo firmy w aplikacji mobilnej

•

jednostronicowe ogłoszenie w ostatecznym programie

•

1 wkładka do torby z materiałami kongresowymi

•

priorytetowa lokalizacja własnego wyboru w przestrzeni wystawienniczej

PAKIETY SPONSORSKIE
SPONSOR ZŁOTY - 10 000 EUR
•

przestrzeń wystawiennicza 9 m2

•

rejestracja 2 delegatów

•

potwierdzenie wszystkich materiałów kongresowych i przedkongresowych

•

ekspozycja logo firmy w przestrzeni kongresu

•

umieszczenie logo firmy na stronie internetowej kongresu

•

umieszczenie logo firmy na torbie z materiałami kongresu

•

umieszczenie logo firmy w aplikacji mobilnej

•

jednostronicowe ogłoszenie w ostatecznym programie

•

1 wkładka do torby z materiałami kongresowymi

•

priorytetowa

lokalizacja

(po platynowym sponsorze)

własnego

wyboru

w

przestrzeni

wystawienniczej

PAKIETY SPONSORSKIE
SPONSOR SREBRNY - 5 000 EUR
•

przestrzeń wystawiennicza 6 m2

•

rejestracja 1 delegata

•

potwierdzenie wszystkich materiałów kongresowych i przedkongresowych

•

ekspozycja logo firmy w przestrzeni kongresu

•

umieszczenie logo firmy na stronie internetowej kongresu

•

umieszczenie logo firmy na torbie z materiałami kongresu

•

umieszczenie logo firmy w aplikacji mobilnej

•

priorytetowa

lokalizacja

własnego

(po platynowym i złotym sponsorze)

wyboru

w

przestrzeni

wystawienniczej

MATERIAŁY KONGRESOWE
Agenda kieszonkowa +1 ulotka reklam. w materiałach kongresowych EURO 2 500
Agenda z logo firmy i logo kongresu, wręczana każdemu uczestnikowi
Smycz do identyfikatora - EURO 6 000
Smycz z logo firmy i logo kongresu, wręczana każdemu uczestnikowi
(o ile dostarczona przez firmę, cena ulega obniżce o 50%)
Długopisy - EURO 2 000
Długopis z logo firmy i logo kongresu, wręczany każdemu uczestnikowi
(o ile dostarczona przez firmę ,cena ulega obniżce o 50%)
Notatniki - EURO 2 000
Notatnik z logo firmy i logo kongresu, wręczany każdemu uczestnikowi
(o ile dostarczona przez firmę, cena ulega obniżce o 50%)
Podarunki dla uczestników - EURO 1 500
Małe podarunki dla wszystkich uczestników dostarczane przez firmę. Upominki jak np.
zestawy win lub coś o podobnej wartości jest bardzo wskazane. Możliwe jest ich oznakowanie
T-shirty obsługi - EURO 3 000
Logo firmy i logo kongresu wydrukowane na T-shirt’ach dla mniej więcej 25 hostes oraz
innych osób obsługujących kongres.
(o ile dostarczona przez firmę, cena ulega obniżce o 50%)

KONGRESOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE
Aplikacja mobilna - EURO 4 000
Zostań sponsorem aplikacji mobilnej, specjalnie zaprojektowanej dla tego kongresu.
Specjalna sekcja w aplikacji będzie nosiła nazwę firmy wraz z logo i jej opisem oraz lokalizacją stoiska firmy o ile takowe będzie zamówione.
System informacyjny - EURO 3 000
Nazwa firmy oraz jej logo zostaną umieszczone na wszystkich napisach oraz opisach sal.
Kącik internetowy - EURO 2 000
Nazwa firmy oraz jej logo zostaną umieszczone w kąciku internetowym na każdym
ekranie komputera. Strona otwierająca każdej przeglądarki będzie stroną firmy. Jest możliwość umieszczenia reklam na innych materiałach (podkładki pod myszki itd.)
Abstracty na pamięciach przenośnych - EURO 5 000
Nazwa firmy oraz jej logo zostaną umieszczone na pamięci przenośnej z materiałami
z konferencji, wręczanymi wszystkim uczestnikom. Firma może wgrać na pamięć materiały własne (jeśli dostarczone przez firmę, cena ulega redukcji o 50%).
Kongresowe wi-fi - EURO 5 000
Logo firmy na materiałach informujących o Wi-Fi oraz w nazwie sieci.

WYDARZENIA KONGRESOWE

Wszystkie niżej wymienione wydarzenia zostaną w sposób wyłączny przyznane jednemu Sponsorowi

Sesja posterowa - Happy Hour EURO 6 000
Nazwa firmy i / lub logo na banerach zlokalizowanych w strefie sesji posterowej. Logo
firmy w końcowym programie w części ze szczegółami sesji posterowej. Organizatorzy
zapewnią napoje bezalkoholowe i lokalne piwo podawane w obszarze sesji posterowej.
5 minutowa prezentacja Sponsora.
Uroczysty bankiet - EURO 7 500
Logo firmy drukowane na biletach oraz kartach menu, firmowe roll-upy przed wejściem na
salę, 3 bezpłatne zaproszenia na kolację. Firma może zapewnić własne flagi lub serwetki.
Opłata za sponsoring pozwoli również uatrakcyjnić firmową kolację.
Przerwa kawowa (1 dziennie) - EURO 6 000
Logo firmy zostanie umieszczone na stołach w przestrzeni dla przerw kawowych.
Party powitalne - EURO 6 000
Logo firmy zostanie umieszczone w przestrzeni dla tej imprezy. Jest to okazja do czasowego umieszczenia bannerów w holu głównym oraz innego typu materiałów promocyjnych typu np. serwetki.
Lunch - EURO 4 000
Logo firmy zostanie umieszczone na stołach w przestrzeni dla przerw lunch’owych.
Party studentów - EURO 5 000
Logo firmy zostanie umieszczone w przestrzeni dla tej imprezy. Jest to okazji do czasowego umieszczenia bannerów w holu głównym oraz innego typu materiałów promocyjnych
typu np. serwetki.
SPECJALNE WYMAGANIA
Jeśli przedstawione propozycje sponsoringu nie spełniają w pełni oczekiwań Państwa firmy,
organizatorzy kongresu EUROCORR 2018 są do Państwa dyspozycji w celu dopasowania oferty
Państwa oczekiwań.

REKLAMA
Wkład do torby kongresowej		
1 000 EUR
		
Program ostateczny (wersja drukowana)
• Pełna strona wewnątrz		
1 500 EUR
• Wewnętrzna strona okładki
2 000 EUR
• Zewnętrzna strona okładki		
2 500 EUR
Reklama wewnątrz ksiązki abstraktów (elektronicznej)
• Jedna strona wewnątrz		
800 EUR
Logo na stronie internetowej kongresu

1 000 EUR

WYSTAWA

Minimalna przestrzeń wystawiennicza to 6m2 (3x2m). Większa przestrzeń jest dostępna na życzenie

Przestrzeń 6m2		
2 400 EUR
2
Każdy dodatkowy m
400 EUR
Przestrzeń netto bez konstrukcji czy zabudowy. Zostanie dostarczona 1 torba z materiałami
i 2 wejściówki.
Budka wystawowa 6 m2
Każdy dodatkowy m2

2 800 EUR
450 EUR

Przestrzeń netto bez konstrukcji czy zabudowy. Zostanie dostarczona 1 torba z materiałami
i 2 wejściówki.
Przy każdym dokupionym 6m2 zostanie dostarczona 1 dodatkowa wejściówka.

Polskie Stowarzyszenie Korozyjne
ul. Elbląska 133 a
80-718 Gdańsk
Tel.: 661 964 144
e-mail: sekretarz@psk.org.pl

www.psk.org.pl

