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Konferencja Interakcja – Integracja jest corocznym spotkaniem instytucji, których 

celem jest budowanie kreatywnego, innowacyjnego, zaangażowanego społeczeństwa, 

zainteresowanego nauką i nowymi technologiami. Uczestnicy konferencji działają 

przede wszystkim na polu edukacji nieformalnej, wybierając różnorodne metody pracy. 

Coroczna konferencja organizowana od 2007 roku pozwoliła na uformowanie się 

środowiska, które świadome swoich celów i siły tkwiącej we wspólnym działaniu, 

postanowiło się zjednoczyć. W 2013 roku powstało Porozumienie Społeczeństwo  

i Nauka SPiN, liczące w tej chwili 36 członków (centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, 

ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie) oraz  

8 podmiotów wspierających (firmy komercyjne i jednostki samorządowe). 

Porozumienie SPiN powstało z inicjatywy Centrum Nauki Kopernik.  

Znaczenie SPiN-u rośnie z każdym rokiem. Dziś oddziałuje rocznie na ponad 3 mln 

odbiorców. To jest już ogromny zasięg, a Porozumienie stale się rozwija. W tej chwili  

w kilku województwach planuje się budowę lokalnych centrów nauki, a małe wystawy 

interaktywne tworzone są nawet w szkołach,  powstają uniwersytety dziecięce  

i planetaria. X Konferencja Interakcja – Integracja jest także jednym z działań rocznicy 

obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. 

  

 

Rynek usług związany z edukacją nieformalną stale rośnie.  Konferencja Interakcja – 

Integracja, goszcząca co roku ok. 250 osób z całej Polski, jest doskonałą okazją do 

zaprezentowania ofert zarówno dla instytucji już działających, jak i dopiero 

powstających. W tym celu od paru lat oferujemy firmom możliwość udziału  

w konferencji w charakterze sponsorów i wystawców w ramach minitargów,  

tzw. Biznes Bistro. 

Program pomyślany jest w taki sposób, by zostawić czas na rozmowy kuluarowe,  

a Biznes Bistro zlokalizowane zostanie bezpośrednio przy salach, w których będą się 

odbywać sesje konferencyjne. W nim też podawana będzie kawa w czasie przerw 

między sesjami. Z dotychczasowej praktyki wiemy, że daje to doskonałe możliwości do 

http://www.kopernik.org.pl/o-centrum/wspolpraca-cnk-w-polsce-i-na-swiecie/spin/
http://www.kopernik.org.pl/o-centrum/wspolpraca-cnk-w-polsce-i-na-swiecie/spin/


rozmów, mogących w niedalekiej przyszłości zaprocentować konkretnymi 

zamówieniami.  

Życząc Państwu tego, serdecznie zapraszamy do współtworzenia X Konferencji 

Interakcja – Integracja poprzez wybranie jednej z trzech opcji współpracy. 

 

 

Pakiet Partnera Strategicznego (1 dostępny) obejmuje m.in.: 

 Wyłączenie branżowe  

 Stanowisko Biznes Bistro o powierzchni 3 standardowych stanowisk (6 x 2m)  

z podstawowym wyposażeniem: 3 stoły o powierzchni 60 x 60 cm, 6 krzeseł, 

dostęp do prądu (230 V, 6 gniazdek, łącznie do 3 kW), nazwa firmy na fryzie, 

oświetlenie halogenowe 

 Udział 6 osób w konferencji 

 Logotyp na stronie internetowej, w materiałach drukowanych i wspierających 

wydarzenie (plakaty, zaproszenia, itp.) 

 Możliwość umieszczenia folderów reklamowych lub gadżetów w torbach 

konferencyjnych 

 Możliwość zamieszczenie reklamy nieproduktowej w programie konferencji 

 Możliwość wyświetlania 30-sekundowego, nieproduktowego spotu na ekranach 

podczas konferencji (2 razy dziennie) 

 Oficjalne zaproszenie do stoiska Partnera Strategicznego podczas rozpoczęcia 

konferencji 

 Wyszczególnienie Partnera Strategicznego w oficjalnych podziękowaniach oraz 

komunikatach podczas rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia 

 60-minutowe spotkanie - prezentację Partnera Strategicznego 21 marca 2018 r. 

 Fotorelacja z konferencji  

Koszt pakietu partnerskiego - 20 tys. zł netto 

Pakiet Partnera Wspierającego  obejmuje m.in.: 

 Stanowisko Biznes Bistro o powierzchni 2 standardowych stanowisk (4 x 2m)  

z podstawowym wyposażeniem: 3 stoły o powierzchni 60 x 60 cm, 4 krzesła, 

dostęp do prądu (230 V, 4 gniazdka, łącznie do 3 kW), nazwa firmy na fryzie, 

oświetlenie halogenowe 

 Udział 4 osób w konferencji 

 Logotyp na stronie internetowej, w materiałach drukowanych i wspierających 

wydarzenie (plakaty, zaproszenia, itp.) 

 Możliwość umieszczenia folderów reklamowych lub gadżetów w torbach 

konferencyjnych 

 Wyszczególnienie Partnera Wspierającego w oficjalnych podziękowaniach oraz 

komunikatach podczas rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia 

 30-minutowe spotkanie - prezentację Partnera Wspierającego 22 marca 2018 r. 

 Fotorelacja z konferencji  

   

Koszt pakietu partnerskiego 10 tys. zł netto 



 

Pakiet Wystawcy obejmuje: 

 Stanowisko Biznes Bistro o powierzchni 2 x 2m z podstawowym wyposażeniem: 

stół o powierzchni 60 x 60 cm, dwa krzesła, dostęp do prądu (230 V, 2 gniazdka, 

łącznie do 2 kW), nazwę firmy na fryzie, oświetlenie halogenowe 

 Udział 2 osób w konferencji  

 Wymienienie nazwy firmy z logotypem i linkiem do strony internetowej 

Wystawcy na stronie internetowej konferencji 

 Wymienienie nazwy firmy z adresem strony www, w drukowanym katalogu 

konferencji. 

Koszt pakietu wystawcy: 3 tys. zł netto 

 

 

Dodatkowymi możliwościami w czasie targów w celu przyciągnięcia uwagi gości będą: 

 stoiska targowe z atrakcjami  
 gość na stoisku.  

Często nie trzeba wiele, aby zwrócić uwagę gości targów na konkretne stoiska targowe. 

Zwykle już większe zamieszanie w danym miejscu przyciąga uwagę, gdyż  

w powszechnym mniemaniu tam, gdzie coś się dzieje i gdzie jest więcej ludzi, są rzeczy 

warte uwagi. Najprostszym sposobem na zainteresowanie stoiskiem będzie po prostu 

przygotowanie prezentacji produktów.  

Tak urozmaicone stoiska targowe z całą pewnością nie pozostaną niezauważone.  

Oferujemy pomoc w realizacji pomysłu. 

Zgłoszenia do udziału w Biznes Bistro prosimy przesyłać na adres e-mail:  

violetta.kulik@us.edu.pl, nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r. Prosimy o wzięcie 

pod uwagę, że liczba stanowisk jest ograniczona.  

Organizator X Konferencji Interakcja – Integracja - Uniwersytet Śląski w  Katowicach. 
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