
Propozycja Partnerska 

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie nowej inicjatywy edukacyjnej obejmującej 
seminarium wyjazdowe i wizytę w największym w Europie hubie gazowym w Zeebrugge. 

Wydarzenie organizuje Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE) w porozumieniu  
z belgijskim operatorem systemu gazowniczego Fluxys. Tematem wizyty studialnej będą podstawy 
organizacyjno - prawne i praktyczna działalność hubu gazowego. 

Wsparcie partnerskie wizyty studyjnej może być wyjątkową okazją do wzmocnienia wizerunku 
państwa firmy w środowisku profesjonalistów branżowych.  

Wizyta studialna kierowana jest do kadry kierowniczej czołowych przedsiębiorstw i instytucji   sektora   
gazowego, m.in. operatora   systemu   przesyłowego, operatora systemu magazynowego, Towarowej 
Giełdy Energii, spółek obrotu gazem, przedsiębiorstw energetycznych  i przedstawicieli instytucji 
nadzorujących rynek energii oraz administracji  państwowej (Ministerstwo Energii i  Rozwoju). 

Wyróżniliśmy dwa poziomy pakietów partnerskich: Złoty i Srebrny. Obejmują one następujące 
korzyści dla partnerów: 

 

I. Pakiet partnerski- ZŁOTY 

Promocja przed wydarzeniem 

 Zamieszczenie logotypu Partnera wraz linkiem do strony internetowej Firmy na stronie 
internetowej DISE 

 Zamieszczenie nazwy i logo Firmy z podkreśleniem rodzaju  partnerstwa na drukowanych 
materiałach reklamowych - broszurach 

 1 zaproszenie VIP (całkowite koszty udziały w wyjeździe studialnym pokrywa organizator) 

Promocja podczas wydarzenia 

 Wystąpienie Partnera podczas seminarium w LNG Terminal Zeebrugge (10 min wystąpienie 
otwierające seminarium) 

 Zamieszczenie nazwy i logo Firmy z podkreśleniem rodzaju  partnerstwa w programie wizyty 
studialnej 

 Możliwość dystrybucji własnych materiałów informacyjnych w trakcie seminarium (Wkładka 
reklamowa do 4 stron A4) 

 Ekspozycja reklam stojących - 1sztuka 

 Specjalne podziękowanie dla Partnera podczas zakończenia wizyty w hubie gazowym LNG 
Terminal Zeebrugge oraz umieszczenie podziękowań na stronie organizatora 

Promocja po wydarzeniu  

 Mailing do uczestników wizyty studialnej (DiSE oraz Partner dziękują) 

 Kampania bannerowa w portalu DiSE 

CENA: 25 000 zł netto 



 

 

II. Pakiet partnerski – Srebrny 

Promocja przed wydarzeniem 

 Zamieszczenie logotypu Partnera wraz linkiem do strony internetowej Firmy na stronie 

internetowej DISE 

 1 zaproszenie VIP (całkowite koszty udziały w wyjeździe studialnym pokrywa organizator) 

 

Promocja podczas wydarzenia 

 Specjalne podziękowanie dla Partnera podczas otwarcia wyjazdu studyjnego oraz 

umieszczenie podziękowań na stronie organizatora 

 Zamieszczenie nazwy i logo Firmy z podkreśleniem rodzaju partnerstwa w programie wizyty 

studialnej 

 Możliwość dystrybucji własnych materiałów informacyjnych w trakcie seminarium (Wkładka 

reklamowa  1 stron A4) 

Promocja po wydarzeniu  

 Mailing do uczestników wyjazdu studyjnego (DiSE oraz Partner dziękują)  
 Kampania bannerowa w portalu DiSE 

CENA: 15 000 zł netto 

 

 


