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Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (MCB UJ) jest niezależną jednostką
Uniwersytetu, dysponującą ponad 3000 m2 nowoczesnej i doskonale wyposażonej przestrzeni
laboratoryjnej, która umożliwia prowadzenie badań m.in. w obszarze biologii strukturalnej, biologii
genomu, bioinformatyki oraz biologii molekularnej roślin.
Jednostka stworzyła optymalne środowisko dla najbardziej utalentowanych naukowców do
prowadzenia badań na najwyższym poziomie i efektywnej komercjalizacji ich wyników. MCB wyróżnia
nowoczesna struktura, w której można wyodrębnić niezależnie działające grupy badawcze, pracownie
typu „core facility” świadczące usługi badawcze, a także duży poziom umiędzynarodowienia.
I SZKOŁA LETNIA MCB
Podczas I Szkoły Letniej MCB, zostaną omówione wyzwania i możliwości zastosowania nowych
technologii w badaniach biologii genomu, embriologii oraz biologii strukturalnej. Będzie też okazja do
wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu dynamicznie rozwijającej się biologii obliczeniowej.
W wydarzeniu uczestniczyć będą pracownicy naukowi oraz doktoranci z międzynarodowych grup
badawczych – około 100 osób.
WSPÓŁPRACA
Oferta sponsorska dotycząca I Szkoły Letniej MCB umożliwi firmom sponsorującym nawiązanie nowych
kontaktów oraz zaprezentowanie uczestnikom wydarzenia usług i produktów oferowanych przez firmę.
W zależności od stopnia zaangażowania firma sponsora może otrzymać statut:
• „Złotego Sponsora” – 8 000,00 zł brutto
• „Srebrnego Sponsora” – 4 000,00 zł brutto
• „Brązowego Sponsora”– 2 000,00 zł brutto
• „Sponsora” – poniżej 2000,00 zł brutto
KONTAKT: Justyna Jaskulska-Schab, e-mail. justyna.jaskulska@uj.edu.pltel. 12 664 63 19

PAKIETY SPONSORSKIE
ZŁOTY
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Umieszczenie opisu firmy Sponsora (ok. 1000 znaków
ze spacjami) z logotypem (podlinkowanym do strony
internetowej Sponsora) na stronie internetowej
Małopolskiego Centrum Biotechnologii – przez 6
miesięcy

x

x

x

Bezpłatny udział przedstawicieli Sponsora podczas
trwania całego wydarzenia

x

Możliwość wystąpienia przedstawiciela Sponsora w
trakcie jednej z sesji

x

x

Własne stoisko Sponsora w holu konferencyjnym z
możliwością dystrybucji materiałów promocyjnych,
nawiązania nowych kontaktów

x

x

x

Zamieszczenie logotypu Sponsora na ekranach LCD
znajdujących się w siedzibie Małopolskiego Centrum
Biotechnologii – przez 6 miesięcy

x

x

x

x

Zamieszczenie logotypów Sponsora na planszy
wyświetlanej w sali/salach wykładowych w przerwach
pomiędzy prezentacjami podczas wydarzenia

x

x

x

x

Możliwość rozstawienie roll-upów Sponsora w miejscu
wydarzenia

x

x

x

Wyszczególnienie Sponsora w oficjalnych
podziękowaniach podczas otwarcia i zakończenia
wydarzenia

x

x

x

x

Możliwość dołączenia własnych materiałów
reklamowych, informacyjnych czy upominków
Sponsora do pakietów przygotowanych da
uczestników wydarzenia

x

x

x

x

Umieszczenie plakatów Sponsora na terenie ośrodka
konferencyjnego podczas wydarzenia

x

x

Warunki Sponsoringu mogą podlegać negocjacji.

2

SPONSOR

