ZAPROSZENIE
Polski Związek Pracodawców Przemysłu
Aerozolowego w Polsce serdecznie zaprasza do
udziału w XVIII Konferencji pod hasłem:
Obecny stan prawny oraz porównanie Dyrektywy Aerozolowej i Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dla wyrobów aerozolowych (U. 2009 nr 188 poz. 1460)

Całkowicie nowa formuła
organizacyjna oraz specjalnie
opracowana oferta dla uczestników
XVIII Konferencji PZPPA !

Która odbędzie się w dniach

17-18 PAŹDZIERNIKA
2019 ROKU
w Hotelu Afrodyta Business & SPA
w Radziejowicach przy ul. Letniskowej 4a,
Tartak Brzózki.
www. afrodytaspa.pl

W kolejnej edycji dużym atutem są atrakcyjne tematy prelekcji nawiązujące do aktualnych
wyzwań i potrzeb producentów aerozoli w Polsce oraz spotkania z wieloletnimi praktykami
z branży a także przedstawicielami zagranicznych firm dostarczających rozwiązania branżowe.
Ponadto nie zabraknie komfortowej oprawy i ciekawych atrakcji.
Już teraz informujemy, że do 30.08 obowiązywać będą rabaty na udział w formie Patrona lub
Sponsora wydarzenia, dlatego warto skontaktować się z nami już teraz!
Nasze spotkanie będzie relacjonowane na łamach międzynarodowej prasy branżowej (Worlds
Aerosol).

AGENDA SPOTKANIA
17.X
13:00-14:00

Rejestracja uczestników i lunch

14:00

Rozpoczęcie konferencji

14:15

PRELEKCJE:

14:20

Możliwości finansowania inwestycji w moce produkcyjne i rozwój
produktów z dotacji UE:
– na poziomie ogólnopolskim
– na poziomie regionalnym
Przedstawiciel A1 Europe Sp. z o.o. KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE.

14:50

PAKIET PALIWOWY 2.0 – konsekwencje dla branży aerozolowej w Polsce.
Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi s.c.

15:20

Obecny stan prawny Rozporządzenia Krajowego oraz porównanie
z Europejską Dyrektywą Aerozolową - PANEL DYSKUSYJNY.

16:00

Przerwa kawowa.

16:15

In process improvement and quality assurance by employing the
Cascade CT4404 Leak Analyzer and the CT2211 Inline Aerosol Micro Leak
Detection system. (Doskonalenie w procesie i zapewnienie jakości poprzez
zastosowanie analizatora przecieków Cascade CT4404 Leak Analyzer
oraz systemu CT2211 Inline Aerosol Micro Leak Detection). Przedstawiciel
firmy EMERSON/CASCADE – Global Product Manager. (tłumaczenie na
j.polski)

16:30

Firma PLASTIPAK – Zastosowanie pojemników PET do produkcji aerozoli
– aspekty prawne i techniczne.
Przedstawiciel firmy PLASTIPAK.

16:50

thyssenkrupp - your partner for Chromium(VI)-free packaging steel
products.

17:15

Psychologiczne aspekty komunikacji w organizacji.
Przedstawiciel PZPPA.

17:45

Zakończenie sesji prelekcji. Spotkania kuluarowe.

19:30

Kolacja bankietowa.

20:30-2:00

Spotkanie wieczorne w Klubie Utopia Hotelu Afrodyta.

18.X
07:00-10:00

Śniadanie i zakończenie spotkania.

CZAS WOLNY W STREFIE
SPA HOTELU AFRODYTA
18.X
Godziny przedpołudniowe:

Zapraszamy do
zapoznania się z ofertą
SPA Afrodyta dołączoną
do tego maila.

Chętnych do skorzystania
z oferty SPA prosimy o
wcześniejsze zgłoszenie.

Oferujemy szereg pakietów sponsorskich.
To doskonała okazja, aby zaprezentować markę.

PAKIET SPONSOR GŁÓWNY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Logo wyświetlane na ekranie w czasie prelekcji.
Logo w materiałach promocyjnych konferencji.
Logo na stronie internetowej i w newsletterach targowych, oraz w reklamach prasowych.
Dystrybucja materiałów promocyjnych Sponsora dla uczestników w czasie rejestracji.*
Możliwość rozstawienia 2 roll-upów sali konferencyjnej.*
Logo na smyczy i identyfikatorze.
*
*

Materiały dostarczone przez Sponsora.
Pakiet sponsorski jest dostępny dla jednej firmy. Cena 5000 PLN.

OPCJA PARTNER
W opcji PARTNER istnieje wariant „early bird” dla osób zamawiających do 30.08.2019.
Każda z propozycji w opcji PARTNER dostępna jest indywidualnie, bez konieczności wyboru całego pakietu.

•

Rozstawienie roll-up na czas konferencji
(Rollup dostarcza zlecający jego rozstawienie – PARTNER)
Cena: 1000 PLN (przy zamówieniu do 30.08.2019 rabat – 20%)

•

Logo na identyfikatorze
(Logo w wersji graficznej dostarcza zlecająca firma – PARTNER)
Cena: 1000 PLN (przy zamówieniu do 30.08.2019 rabat – 20%)

•

Logo na torbie eko z materiałami konferencyjnymi
(Logo w wersji graficznej dostarcza zlecająca firma – PARTNER)
Cena: 1500 PLN (przy zamówieniu do 30.08.2019 rabat – 20%)

•

Dystrybucja materiałów promocyjnych (katalog, ulotka itp.) wsród uczestników konferencji
(Materiały dostarczone przez firmę zlecającą – PARTNERA)
Cena: 1500 PLN (przy zamówieniu do 30.08.2019 rabat – 20%)

•

Reklama w Worlds Aerosol w edycji Wrzesień/Październik
(Dystrybuowanej m.in pośród uczestników Konferencji PZPPA)
To wydanie da reklamodawcom także dalszą widoczność, będzie również dystrybuowane
na Targach Aerozolowych w Ningbo (Aerotech Chiny), jak również w 10.000 egzemplarzy,
które są wysyłane z każdym numerem.

OPCJE REKLAM W
WORLD AEROSOLS
Oferta cenowa skierowana jest wyłącznie do członków PZPPA lub uczestników
konferencji PZPPA. Zniżka wynosi 40% w przypadku reklamy w jednym wydaniu
magazynu a w wysokości 45% w przypadku wyboru więcej niż jednego wydania.
Rozmiar

Cena

Zniżka

Po rabacie

1/4 strony

1420 €

568 €

852 €

1/3 strony

1605 €

660 €

990 €

1/2 strony

1800 €

720 €

1080 €

Pełna strona

3200 €

1280 €

1920 €

Outside Front Cover

SOLD

SOLD

SOLD

Outside back cover

SOLD

SOLD

SOLD

Inside front cover

SOLD

SOLD

SOLD

Wewnętrzna strona okładki

3840 €

1728 €

2112 €

Do pobrania edycja Styczeń / Luty World Aerosols:
https://en.calameo.com/read/00548484459b48ee500d9
Do pobrania edycja Marzec / Kwiecień World Aerosols:
https://worldaerosols.com/free_copy_recent/
Do pobrania edycja najnowsza World Aerosols:
https://worldaerosols.com/free_copy_recent/

Poniżej znajdują się linki do rejestracji w celu otrzymywania darmowych wydań World
Aerosols, jak również biuletyn elektroniczny, w którym wysyłany jest co dwa tygodnie.
https://worldaerosols.com/free-copy-request/
https://worldaerosols.com/register_newsletter/

KOSZT UCZESTNICTWA
CZŁONKOWIE
PZPPA ORAZ
PRELEGENCI

1200 PLN

POZOSTALI
UCZESTNICY

1490 PLN

Koszt obejmuje:
Udział w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie, 1 nocleg (17/18.10), spotkanie wieczorne.

