
PAKIETY SPONSORSKIE: 

Oferta dla sponsorów Konferencji Optoelektronicznej,  przygotowana przez organizatorów kon-
ferencji, umożliwia firmom sponsorującym partycypowanie w wydarzeniu poprzez zakup cało-

ściowych pakietów promocyjnych. 

PAKIET 1 

Pakiet brązowy - 3000 zł/brutto 

W ramach pakietu zapewniamy: 
- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej  

na stronie Konferencji; 
- umieszczenie roll-up'a sponsora na sali konferencyjnej; 

- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych  

(ulotka konferencyjna, notatka prasowa, wydawnictwo konferencyjne). 

PAKIET 2 

Pakiet srebrny - 5000 zł/brutto 

W ramach pakietu zapewniamy: 
- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej na    

   stronie internetowej Konferencji; 
- umieszczenie roll-up’a sponsora na sali konferencyjnej; 

- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych (ulotka konferencyjna, notatka  
  prasowa, wydawnictwo konferencyjne); 

- miejsce do dystrybucji materiałów sponsora. 

PAKIET 3 

Pakiet złoty - 12000 zł/brutto 

W ramach pakietu zapewniamy: 
- umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem do jego strony internetowej na    

   stronie internetowej Konferencji; 
- umieszczenie roll-up’a sponsora na wejściu; 

- zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych (ulotka konferencyjna, notatka  
   prasowa, wydawnictwo konferencyjne); 

- miejsce do dystrybucji materiałów sponsora; 

- umieszczenie materiałów sponsora w pakietach dla uczestników konferencji; 
- możliwość umieszczenia stoiska z wyrobami sponsora i miejsce na ich prezentację podczas  

  Konferencji (powierzchnia stoiska nie większa niż 6m2); 

- bezpłatne zaproszenie na konferencję przedstawiciela sponsora. 

tel.: 22 381-77-29/ 22 515-75-07 

konferencja@konferencja.optoelektroniczna.pl 
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1. płk dr inż. Rafał Bazela - Dyrektor Woj-
skowego Instytutu Technicznego 

Uzbrojenia 
 

2. dr Grzegorz Brona - Prezes Polskiej 
Agencji Kosmicznej 

 

3. Michał Jach - Poseł na Sejm RP, Prze-
wodniczący Komisji Obrony Narodowej 

 
4. dr inż. Ryszard Kardasz 

 
5. dr Krzysztof Kluza - Prezes Zarządu 

PCO S.A. 
 

6. dr n. pr. Paweł Olejnik - Szef Inspekto-
ratu Implementacji Innowacyjnych 

Technologii Obronnych 
 

7. gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafiano-
wicz - Rektor, Akademia Sztuki Wojen-

nej 
 

8. płk Mariusz Pawluk - Dowódca J.W. 
GROM 

 
9. Paweł Soloch - Sekretarz Stanu, Szef  

 Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
 

10. płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek,   
  prof. WAT - Rektor - Komendant,  

  Wojskowa Akademia Techniczna 
 

11. prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - Rektor,   
 Politechnika Warszawska 

 

 

KOMITET NAUKOWY 

1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Chrzanowski -   

  Prezes Zarządu Inframet 

2. dr Jacek Galas - Dyrektor Instytutu Optyki 

Stosowanej 

3. Krzysztof Gębarski - SMARTTECH sp. z o.o. 

4. prof. dr hab. inż. Andrzej Jeleński - Rada 

Naukowa - Instytut Technologii Materiałów 

Elektronicznych 

5. Zbigniew Karkuszewski - Instytut Fotonowy         

 sp. z o.o. 

6. Mariusz Krawczak - Dyrektor ds. Rozwoju i 

marketingu, PCO S.A. 

7. płk dr. inż. Krzysztof Kopczyński - Dyrektor 

Instytutu Optoelektroniki WAT 

8. płk dr Marek Kozłowski - Inspektorat 

Uzbrojenia 

9. prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska - 

Kierownik Zakładu Inżynierii Fotonicznej 

IMiF, Politechnika Warszawska 

10. dr inż. Tomasz Mirosław - Specjalista ds.     
   rozwoju biznesu, PCO S.A.— 

   Przewodniczący Komitetu 

11. dr Adam Piotrowski - Prezes Zarządu  

   VIGO System S.A. 

12. prof. dr hab. inż Ryszard Romaniuk -  

   Instytut Systemów Elektronicznych,  

   Politechnika Warszawska 

13. Karol Szyszkiewicz - PCO S.A.,  

   Sekretarz Komitetu 

14. Jerzy Wiśnioch - Główny technolog,  

   PCO S.A. 

15. Bogumił Wodyński - Dyrektor techniczny,    

   PCO S.A. 

16. prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński -  
   Prezes Polskiego Stowarzyszenia Foto- 

   nicznego 

 

Komitet Naukowy serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konferencji Opto-

elektronicznej pt. "Fotonika wiodącą technologią XXI wieku", która odbędzie się  

w dniach 14-15 listopada br. w Hotelu Windsor w Jachrance. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Warunkiem zgłoszenia do udziału w konferencji jest wypełnienie i przesłanie formularza on-line 

oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej. Po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty konfe-

rencyjnej uczestnikom zostanie przesłana faktura VAT. 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest otrzymanie imiennego zaproszenia. 

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji w przypadku wyczer-

pania limitu miejsc. 

Ważne daty: 

- 26.10.2018 - ostateczny termin dokonania płatności oraz rejestracji uczestników 

- 14-15.11.2018 - termin konferencji 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA: 

 Koszt udziału w konferencji wynosi: 

 - 1 150 zł/netto z zakwaterowaniem (do kwoty należy doliczyć 23% VAT);  

-  900 zł/netto bez zakwaterowania (do kwoty należy doliczyć 23% VAT). 

Cena obejmuje: 

 udział w konferencji 

 zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym 

 materiały konferencyjne 

 pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji 

 udział w uroczystej kolacji 

 

WYSTAWA: 

 
Podczas konferencji istnieje możliwość prezentacji sprzętu. Koszt wystawy wynosi 1000 zł/

netto (do kwoty należy doliczyć 23% VAT). 

 

 

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI: 

- Wyzwania wobec nowoczesnych systemów optoelektronicznych  

- Potencjał polskiej fotoniki w służbie bezpieczeństwa kraju i obywateli  

- Jak przygotować polską fotonikę do wyzwań XXI w.  

- Fotonika wobec wyzwań  XXI wieku  

- Fotonika wobec wyzwań współczesnego pola walki 


