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Politechnika Lubelska zaprasza do współpracy podczas  
VI Międzynarodowej Konferencji Ochrony Środowiska i Estetyki 
w Budownictwie Komunikacyjnym.  
Konferencja odbędzie się w dniach 23 - 25 kwietnia  
2014 r. w Kazimierzu Dolnym, w „Zajeździe Piastowskim”. 
 
Konferencja odbywa się w szczególnym czasie, w którym trwają 
przygotowania do realizacji nowych zadań inwestycyjnych 
w zakresie budownictwa komunikacyjnego, zarówno w Polsce jak 
i w innych krajach Europy. 
Celem Konferencji jest podsumowanie dotychczasowych 
doświadczeń i wypracowanie nowych założeń związanych 
z ochroną środowiska, estetyką oraz nowoczesnych 
i innowacyjnych rozwiązań w budownictwie komunikacyjnym dla 
nowego okresu przebudowy i  rozbudowy sieci komunikacyjnej.  
 
Podczas Konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia: 
1. Zrównoważone budownictwo komunikacyjne. 
2. Metody prognozowania oddziaływań inwestycji i obiektów 

komunikacyjnych na środowisko.  
3. Estetyka i walory krajobrazu na wszystkich etapach 

przygotowania, realizacji i  eksploatacji urządzeń budownictwa 
komunikacyjnego. 

4. Rola planowania przestrzennego w  budownictwie 
komunikacyjnym. 

5. Ochrona środowiska przyrodniczego w procesie 
przygotowania, realizacji i  utrzymania inwestycji oraz 
obiektów budownictwa komunikacyjnego. 

6. Problemy opracowań środowiskowych wykonywanych w 
budownictwie komunikacyjnym. 

7. Innowacyjne materiały, technologie, procesy w budownictwie 
komunikacyjnym. 

8. Wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie 
komunikacyjnym. 

9. Ekonomia rozwiązań ochrony środowiska w budownictwie 
komunikacyjnym. 
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Zagadnienia te będą dyskutowane w gronie:  

 przedstawicieli resortu transportu i środowiska,  

 przedstawicieli administracji rządowej 
i samorządowej, 

 zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i miejskich, 

 ekspertów agend rządowych i instytucji                             
oraz służb ochrony środowiska, 

 naukowców z kraju i ze świata,  

 specjalistów ds. ochrony środowiska, ekologii,  

 planistów, projektantów, konsultantów, 

 producentów, dystrybutorów i wykonawców.  
 
 
Patronat naukowy nad Konferencją objęła Sekcja Inżynierii 
Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej 
Akademii Nauk oraz prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko – Rektor 
Politechniki Lubelskiej, co potwierdza wysoki poziom 
merytoryczny Konferencji.  
Patronat nad Konferencją objął Janez Potočnik, Europejski 
Komisarz do spraw Środowiska. 
 
Jesteśmy przekonani, że tak zróżnicowane grono uczestników 
zebranych podczas Konferencji umożliwi Państwu 
zaprezentowanie swoich produktów i usług oraz umożliwi 
bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami. 
 
Zapraszamy Państwa do zostania partnerem 
tak wyjątkowego wydarzenia jakim jest VI Międzynarodowa 
Konferencja Ochrony Środowiska i  Estetyki w Budownictwie 
Komunikacyjnym. 
Poniżej prezentujemy  pakiety partnerskie z możliwością wyboru 
optymalnego wariantu.  
 
KONTAKT 
 
Justyna Jakubiak 
Tel. +48 601-140-292 
justyna.jakubiak@edroga.pl 
 
Adres do korespondencji: 
Edroga.pl Sp. z o.o. 
ul. Wadowicka 8i 
30-415 Kraków 
fax: 12 267 23 33 wew. 21 
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PAKIETY PARTNERSKIE 
Partner 

Platynowy 
Partner 

Złoty 

Partner 
Srebrny 

Partner 
Wspierający 

Sponsorowanie wybranej sesji 
problemowej Konferencji  

+ - - - 

Wyświetlanie powtarzalnego, 
30 sekundowego spotu reklamowego 
dostarczonego przez Partnera 
w przerwach pomiędzy w sesjami (na 
przemian ze slajdem z informacją 
o partnerach).  

+ - - - 

Umieszczenie tablicy informacyjnej 
dostarczonej przez Partnera (stand-up) 
na sali konferencyjnej 

+ - - - 

20-minutowe wystąpienie promocyjne 
przedstawiciela Partnera 

+ + - - 

Instalacja punktu informacyjnego przez 
Partnera w hallu konferencyjnym 

(forma  
do ustalenia) 

(max. 
powierzchnia 

6 m2) 
- - 

Gospodarz 
uroczysta 

kolacja 
obiad 

przerwa 
kawowa 

- 

Liczba zarezerwowanych zaproszeń na 
Konferencję do dyspozycji Partnera 

4 2 1 - 

  

Umieszczenie tablicy informacyjnej 
dostarczonej przez Partnera (stand-up) 
przed salą konferencyjną 

+ + + - 

Specjalny rabat na zakup powierzchni 
reklamowej w Portalu drogowym 
www.edroga.pl 

50% 40% 30% 10% 

Podziękowanie podczas otwarcia 
i zakończenia Konferencji 

+ + + + 

Wyświetlanie logo Partnera wraz 
z nazwą pakietu partnerskiego na 
slajdzie w przerwach pomiędzy 
w sesjami 

+ + + + 

Zamieszczenie nazwy i logo Partnera 
z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we 
wszystkich materiałach marketingowych 
dotyczących Konferencji, w programie 
konferencji oraz w zaproszeniach, 
w portalu www.edroga.pl w sekcji 
Patronat medialny  
 

+ + + + 

http://www.edroga.pl/


PAKIETY PARTNERSKIE 
Partner 

Platynowy 
Partner 

Złoty 

Partner 
Srebrny 

Partner 
Wspierający 

Zamieszczenie nazwy i logo Partnera 
z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we 
wszystkich biuletynach wysyłanych do 
uczestników Konferencji przed jej 
rozpoczęciem  

+ + + + 

Dołączenie materiałów informacyjno 
-promocyjnych dostarczonych przez 
Partnera do pakietów dla uczestników 
konferencji 

+ + + + 

Wyszczególnienie Partnera 
w komunikacie pokonferencyjnym na 
stronie www.edroga.pl  

+ + + + 

Specjalny rabat na zakup powierzchni 
reklamowej w Portalu drogowym 
www.edroga.pl 

50% 40% 30% 10% 

Wpisanie Partnera do Wizytówki firm 
w Portalu drogowym www.edroga.pl 
– bezpłatna publikacja przez okres 6 
miesięcy 

+ + + + 

Cena pakietów netto 15.000,00 zł 10.000,00 zł 7.000,00 zł 4.000,00 zł 

 

http://www.edroga.pl/
http://www.edroga.pl/

