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Szanowni Państwo,

Mając na uwadze Państwa zainteresowanie sektorem rolnictwa, jak również inwestycjami w
technologie energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich chcielibyśmy zaproponować patronat
medialny nad drugą już edycją Forum Małej Energetyki Wiatrowej, które w zeszłorocznym debiucie
spotkało się z dużym zainteresowaniem (ponad 130 uczestników oraz 1200 pobrań Raportu MEW
’2010), również dzięki Państwa zaangażowaniu – podsumowanie I Forum MEW oraz materiały na
stronie www.ieo.pl/forummew.
Forum Małej Energetyki Wiatrowej odbędzie się 13 marca 2012 podczas trwania Targów
Czystej Energii CENERG w Warszawskim Centrum EXPO XXI, gdzie znajdzie się także wystawa
urządzeń, komponentów oraz usług dla małej energetyki wiatrowej. Spotkanie adresowane jest
przede wszystkim do producentów, instalatorów i dystrybutorów systemów małej energetyki
wiatrowej oraz inwestorów publicznych i przemysłowych. W ubiegłym roku w spotkaniu
uczestniczyło około 130 osób – byli to przedstawiciele ok. 50 firm i instytucji m.in. Dr Ząber, Enwia,
Southwest Windpower, Gaia Wind, RenewableUK, Expom oraz Ministerstwo Gospodarki, Bank
Gospodarki Żywnościowej, Europejski Bank Inwestycyjny, PAE, PW i wiele innych.
Tegoroczna edycja Forum Małej Energetyki Wiatrowej, poza stałymi blokami tematycznymi
takimi jak stan rozwoju rynku 2011/2012 i perspektywy na najbliższe lata, będzie poświęcona
wykorzystaniu małych elektrowni wiatrowych (MEW) w sektorach rolnictwa i drobnego przemysłu. II
Forum MEW będzie okazją do spotkania się przedstawicieli rolników, przedsiębiorców rolnych,
małych i średnich firm (w których koszty zapatrzenia w energię odgrywają coraz większą rolę) z
branżą producentów urządzeń, dystrybutorów, instalatorów, banków oraz innych partnerów w
łańcuchu dostaw technologii.
Jako że w warunkach polskich MEW są jedną z najtańszych technologii mikro-generacji i
efektywnie integrują się z innymi małymi OZE (mikrobiogazownie, kolektory słoneczne, pompy ciepła)
w mikrosieci i inteligentne sieci, Forum stanie się też platformą dla całego środowiska mikrogeneracji
do konkretnego odniesienia się do planów w zakresie wsparcia mikro-źródeł w ustawie o
odnawialnych źródłach energii.
Patronat medialny nad powyższym wydarzeniem byłby dla Państwa okazją do zdobycia nowych
klientów, poszerzenia tematyki, zdobycia najświeższych informacji z sektora energetyki odnawialnej,
w tym głównie mikro-generacji i małej energetyki wiatrowej.
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Oferujemy
Przyznanie tytułu „Patrona Medialnego”
Umieszczenie logo partnera na stronie konferencji www.forummew.ieo.pl z linkiem do strony patrona
Umieszczenie logo partnera w materiałach konferencyjnych (program, ulotki informacyjne itp.)
Umieszczenie roll-upa na sali konferencyjnej
Umieszczenie materiałów promocyjnych patrona na stoliku konferencyjnym
Umieszczenie logo patrona w 5 newsletterach wysyłanych przed konferencją
Udział 2 osób w konferencji
Umieszczenie logo patrona w podsumowaniu konferencji
Oczekujemy
Umieszczenia informacji o konferencji na stronie internetowej patrona
Umieszczenia informacji o konferencji na łamach wydawnictwa – ok. 1500 znaków w lutowym i marcowym
wydaniu
Umieszczenia baneru reklamowego na stronie internetowej patrona – od 15 stycznia do 13 marca 2012 r.
Umieszczenia reklamy konferencji na łamach wydawnictwa – w lutowym i marcowym wydaniu
Wysyłki trzech newsletterów zapowiadających konferencję – 1) ogłaszający rejestrację – 16-27 stycznia br.
2) zachęcający do wzięcia udziału w konferencji 6-17 lutego br. 3) zachęcający do wzięcia udziału z
informacją o prelegentach i zamknięciu rejestracji – 27 lutego – 9 marca br.
Umieszczenia podsumowania na stronie internetowej patrona oraz na łamach wydawnictwa – ok. 1500
znaków w wydaniu majowym
Mamy nadzieję, że oferta współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej jest dla Państwa ciekawa
i przyniesie wymierne rezultaty. Powyższe informacje są propozycją, która na drodze dyskusji może
być dostosowana do Państwa oraz naszych oczekiwań.
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