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opto2017.com
Organizowana przez studentów z warszawskich uczelni

Wspierana przez międzynarodowe organizacje
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Opis konferencji
Konferencja OPTO po raz pierwszy została zorganizowana w 2005 roku we Wrocławiu
pod nazwą SPIE International Congress on Optics and Electronics. Od tego czasu
organizowana jest corocznie przez koła naukowe zrzeszone w ramach SPIE i OSA w Polsce.
W tym roku 11 edycja konferencji OPTO, odbędzie się w Warszawie w dniach 4-8
lipca i będzie współtworzona przez koła naukowe z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Wojskowej Akademii Technicznej.Głównym celem OPTO2017 jest
stworzenie międzynarodowej konferencji, umożliwiającej zaprezentowanie studentom
dotychczasowych osiągnięć oraz rozwinięcie sieci kontaktów naukowych. W tym celu
zaprosiliśmy badaczy z zagranicznego świata nauki aby dać młodym naukowcom szansę
wzbogacenia własnego doświadczenia oraz spojrzenia na naukę z innej perspektywy.

Korzyści dla sponsora i promocja wydarzenia
Organizatorzy szacują, że w konferencji weźmie udział ponad sto osób z Polski
i zagranicy, do których ma szansę trafić reklama Państwa firmy.
Promocję wydarzenia planujemy prowadzić dwukanałowo. Pierwszy kanał komunikacji
zakłada dotarcie z informacją o konferencji do jak największej liczby osób potencjalnie
zainteresowanych uczestnictwem w OPTO2017. Drugi kanał jest związany z popularyzacją
nauki i budowaniem świadomości, że w Polsce realizowane są projekty naukowo-techniczne
na światowym poziomie.
Planujemy podjęcie następujących działań promocyjnych:
 zamieszczenie informacji o konferencji na głównych portalach organizacji
OSA, SPIE, EPS,
 podjęcie wspólnych działań promocyjnych z uczelnianymi biurami promocji,
 pozyskanie patronów medialnych
 promocja wydarzenia na Facebooku (z wykorzystaniem potencjału trzech
uczelni),
 rozesłanie plakatów i zaproszeń do polskich i zagranicznych uczelni oraz kół
naukowych
 nakręcenie filmu promującego naukę o świetle w Warszawie.

Pakiety Sponsorskie
Dla firm zainteresowanych współpracą przygotowaliśmy trzy pakiety sponsorskie,
które możemy dopasować do potrzeb i oczekiwań obydwu stron.

Sponsor Złoty
>4000 PLN netto
✓
✓
✓
✓
✓

logotyp na certyfikatach uczestnictwa i dyplomach
możliwość przygotowania Strefy Sponsora podczas OPTO 2017
możliwość przedstawienie swojej firmy podczas sesji sponsorskiej
organizacja konkursu dla uczestników
oferta dla sponsora srebrnego
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Sponsor Srebrny
>2000 PLN netto
✓ umieszczenie logotypu na stronie internetowej konferencji, wydarzeniu na
Facebook’u
✓ umieszczenie logotypu na materiałach promocyjnych konferencji
✓ oferta dla sponsora brązowego

Sponsor Brązowy
< 2000 PLN netto
✓ Możliwość umieszczenia własnych materiałów reklamowych w pakiecie
konferencyjnym

Organizatorzy
Konferencja OPTO 2017 organizowana jest dzięki współpracy kół naukowych
z najlepszych uczelni warszawskich: Uniwersytetu Warszawskie, Politechniki Warszawskiej
i Wojskowej Akademii Technicznej. Członkowie kół – studenci jak i doktoranci – pracują
aktywnie naukowo i prezentują wyniki swojej pracy na konferencjach krajowych oraz
zagranicznych. Poza działalnością naukową, członkowie kół uczestniczą w wydarzeniach
popularyzujących naukę, podczas których nie tylko demonstrują współczesną technologię
świetlną, lecz także zwracają uwagę na piękno samych zjawisk świetlnych.
Wsparcie międzynarodowych organizacji umożliwia im realizację wielu projektów.

Informacje kontaktowe
Jakub Dobosz
e-mail: j.dobosz2@student.uw.edu.pl
tel. +48 512138899

3

