
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów oraz  

Komitet Organizacyjny Konferencji 90 lat PTM wczoraj - dziś - jutro, ustalili 

następujące możliwości wsparcia finansowego PTM  

 
Wystawcy na Konferencji: 
1. 1 m

2
 powierzchni stoiska 1000 zł  + 23% VAT, najmniejsze stoisko to 2 m

2
 i stolik 

z krzesłami - 2000 zł + 23% VAT, większe stoisko odpowiednio droższe. 

2. Możliwość dołożenia do materiałów konferencyjnych ulotek firm nie wystawiających i nie 

sponsorujących - 500 zł.+ 23% VAT. 

3) W przypadku wystawców i sponsorów kolportaż ulotek – gratis. 

 

Sponsorzy Konferencji:  
1) kwota podstawowa 10 000 zł + 23% VAT 

 

Inne formy wsparcia Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów 

 

Członkowie wspierający PTM  

Członek zwyczajny – 3.000 zł; Członek srebrny – 5.000 zł; Członek złoty – 10.000 zł  
Członkowie wspierający (informacje o nich: nazwa firmy, logo i adres) uzyskują następujące 

przywileje: 

* wszyscy wymienieni są na stronie PTM, na facebooku oraz w każdym numerze 3 czasopism – 

kwartalników PTM: Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, Postępy Mikrobiologii i Polish 

Journal of Microbiology, w danym roku;. 

* wszyscy wymienieni są w materiałach konferencji organizowanych i współorganizowanych przez 

PTM. Możliwe jest dołączenie materiałów informacyjnych firm do materiałów konferencyjnych; 

* wszyscy otrzymują w danym roku wszystkie numery 3 czasopism (łącznie 12 numerów - zeszytów); 

* otrzymują zniżki 15% (członek srebrny) 25% (członek złoty) na stoisko, jeżeli takie będą na 

konferencjach organizowanych przez PTM; 

* możliwe jest nieodpłatne umieszczanie reklam czarno-białych i kolorowych z 50% zniżką, w 

kwartalnikach: Postępy Mikrobiologii oraz Polish Journal of Microbiology (oba czasopisma z IF):  

Członek srebrny - 1 reklama całostronicowa lub 2 reklamy po pół strony raz w roku, w jednym 

numerze jednego z w/w wymienionych czasopism  

Członek zloty - 2 reklamy całostronicowe lub 3 reklamy po pół strony raz w roku, w jednym numerze, 

obu w/w wymienionych czasopism. 

 

Reklamy umieszczane w kwartalnikach Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology 
– możliwości form reklam i opłaty do uzgodnienia.. 

Darowizny na działalność statutową Polskiego Towarzystwa Mikrobiologow 
 

Kontakt na Komitet Organizacyjny Konferencji, m.in. w sprawach organizacji stoisk 
Pan dr hab. Tomasz Gosiewski  tgosiews@cm-uj.krakow.pl 

 

Biuro Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów www.microbiology.pl 

ul. Banacha 1 b, 02-097 Warszawa, WUM Budynek CePT 

Tel: 22 116 61 77, Fax: 22 116 61 96, e-mail ptm.zmf@wum.edu.pl 

NIP: 521-11- 21-855, Regon: 000810408, KRS: 0000006649 

Bank: BGŻ BNP Paribas, nr konta PTM: 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550  

Sekretarz PTM: dr Agnieszka E. Laudy, alaudy@wp.pl 

Prezes PTM: prof. dr hab. Stefan Tyski, s.tyski@nil.gov.pl 
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