
Szanowni Państwo, 

 

 W dniach 21-23 września 2015 roku w Bydgoszczy odbędzie się LXXX Ogólnopolski Zjazd 

Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pod hasłem: „PRODUKTY LOKALNE POCHODZENIA 

ZWIERZĘCEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO”. Jest to cykliczna impreza naukowa, w której 

uczestniczy około 200 osób, zarówno pracowników naukowych z ośrodków krajowych i zagranicznych, 

studentów, jak również licznych przedstawicieli szeroko rozumianej praktyki rolniczej. W czasie zjazdu 

uczestnicy prezentują swoje osiągnięcia naukowe, dyskutują na temat aktualnych problemów szeroko 

rozumianego rolnictwa, wymieniają się wiedzą, poglądami i doświadczeniem na panelach tematycznych oraz 

spotkaniach towarzyskich. 

 Jako organizatorzy, pragnęlibyśmy ugościć uczestników konferencji wyrobami naszych lokalnych 

wytwórców i firm spożywczych, dlatego, licząc na Państwa przychylność pragniemy zwrócić  się z uprzejmą 

prośbą o wsparcie finansowe (bądź  rzeczowe) organizowanego przez nas zjazdu. 

FORMY SPONSOROWANIA: 

Komitet Organizacyjny LXXX Zjazdu Naukowego PTZ proponuje następujące formy sponsorowania Zjazdu: 

- wpłata bezpośrednia na konto Zjazdu (numer konta poniżej) 

- sponsorowanie przerw kawowych oraz imprez towarzyszących, 

- zakup gadżetów LXXX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, takich jak: torby na 

materiały konferencyjne, identyfikatory, notesy i długopisy, 

- ufundowanie upominków dla profesorów prezentujących wykłady plenarne oraz nagród dla uczestników 

Sesji Konkursowej Młodych Naukowców za wyróżniające się prezentacje. 

FORMY REKLAMY: 

• umieszczenie logotypu firmy na: 

o drukowanych materiałach konferencyjnych, 

o stronie internetowej konferencji, 

o prezentacji multimedialnej, na której zaprezentowane zostaną informacje o sponsorach 

• umieszczenie materiałów reklamowych dostarczonych przez firmy w miejscu i w czasie konsumpcji 

sponsorowanych przez nie wyrobów spożywczych. 

• bezpośrednia promocja produktów firmy na stoisku wystawowym, 

• dodanie reklamy artykułów promocyjnych (np. folder, płyta CD/ DVD) do zestawu materiałów 

konferencyjnych, które otrzymuje każdy uczestnik LXXX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa 

Zootechnicznego. 

 

Wpłaty prosimy wnosi_ na konto LXXX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego: 

PKO BP SA Oddział 1 w Bydgoszczy 26 1020 1462 0000 7602 0137 1459 

z dopiskiem: Zjazd Naukowy PTZ, Nazwa Firmy. 

 

Szczegółowe informacje na temat zjazdu na stronie: http://ptz.utp.edu.pl 

 

 Serdecznie zachęcamy Firmy, zwłaszcza te istniejące i działające w regionie kujawsko - 
pomorskim, do zareklamowania swoich produktów wśród uczestników konferencji poprzez wybraną 

formę sponsorowania ! 

 

 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski 


