Kraków, 1. 07.2011
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Uniwersytet Jagielloński, Polskie
Towarzystwo Botaniczne, Polska Sieć Aerobiologiczna, Polskie Towarzystwo
Alergologiczne, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk i
Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych mają zaszczyt organizowania 5
Europejskiego Sympozjum Aerobiologii pod nazwą 5th European Symposium on
Aerobiology 5ESA, które odbędzie się w Krakowie, w dniach 3 – 7 września 2012 roku.
Europejska Organizacja Aerobiologii (EAS) oraz Komitet Organizacyjny Sympozjum
pragną skierować specjalne zaproszenie do krajowych firm, organizacji, towarzystw i
wydawnictw do uczestnictwa w tym naukowym, międzynarodowym spotkaniu.
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Europejskie Sympozja Aerobiologiczne są organizowane co cztery lata, w różnych
krajach europejskich. Skupiają naukowców zajmujących się monitoringiem
środowiskowym, w tym badaniem występowania w powietrzu pyłku roślin,
zarodników grzybów, bakterii, wirusów; transportem cząstek biologicznych w
powietrzu oraz ich oddziaływaniem na ludzi, zwierzęta i rośliny. Szczególne miejsce
podczas Sympozjów zajmuje tematyka wykorzystania monitoringu pyłkowego w
leczeniu i profilaktyce chorób alergicznych.
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Grono uczestników to biolodzy, palinolodzy, meteorolodzy, fenolodzy, lekarzealergolodzy, dermatolodzy, laryngolodzy, specjaliści ochrony środowiska, genetycy
roślin. W związku z interdyscyplinarnym charakterem Sympozjum, tematyka sesji jest
różnorodna poczynając od mechanizmów uwalniania cząstek biologicznych, poprzez
monitoring cząstek w powietrzu, wpływ czynników meteorologicznych (w tym zmian
klimatu) aż do efektów końcowych (koncentracji cząstek w powietrzu) i
wykorzystania ich w różnych dziedzinach nauki (alergologia, rolnictwo,
melisopalinologia, kryminalistyka, ochrona zabytków).
Licząc na Państwa zainteresowanie, serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z
oferowanych przez nas form udziału i finansowego wsparcia Sympozjum:
 sponsoring kongresu lub wybranej sesji wykładowej
 granty pobytowe dla młodych badaczy oraz nagrody za najlepszą prezentację
Sponsorowi oferujemy szereg świadczeń promocyjno-reklamowych, ze szczegółowym
określeniem świadczeń na rzecz Fundatora. Wszystkim sponsorom zapewniamy:
 ustawienie stoiska w holu Centrum Konferencyjnego z materiałami
reklamowymi, informacyjnymi, sprzętem do pokazu, np. komputery,
mikroskopy, aparatura pomiarowa
 umieszczenie logo firmy w materiałach promocyjnych, jak ulotki, postery, w
książce abstraktów, na oficjalnej stronie internetowej Sympozjum (wraz z
odnośnikiem do strony internetowej firmy).
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W zależności od wysokości dofinansowania oferujemy:
 umieszczenie reklamy firmy w książce abstraktów
 możliwość krótkiej prezentacji firmy w ramach programu konferencji
 oferujemy także świadczenia indywidualnie dostosowane do oczekiwań
Sponsora
Możliwe są również negocjacje i sugestie innych form wsparcia finansowego
Sympozjum.
Jesteśmy przekonani, iż Sympozjum o tak dużej randze dla polskiej nauki stwarza
doskonałe warunki do zawierania długotrwałych relacji pomiędzy nauką i biznesem
reprezentowanym przez firmy będące liderami w swojej dziedzinie.
Wszelkie pytania i propozycje proszę kierować na adres:
e-mail: 5esa@cm-uj.krakow.pl z zaznaczeniem tytułu wiadomości: SPONSORSHIP
Obsługa administracyjna Sympozjum:
Biuro Organizacji Imprez UJ
Ul. Czapskich 4,
31-110 Kraków
Tel./ fax: +48 12 663 38 58
e-mail: office@8igcc.pl
www.konferencje.uj.edu.pl

Z wyrazami szacunku
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Sympozjum
Dr Dorota Myszkowska
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