
Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów konferencji – „6th International Conference on Models  
and Technologies for Intelligent Transportation Systems” – Politechniki w Krakowie oraz  
Grupy A05 pełniącej rolę Biura Organizacyjnego Konferencji zapraszamy Państwa do współpracy.

Konferencja odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2019 roku w Krakowie i zgromadzi środowisko  
wybitnych inżynierów i naukowców z kraju i zagranicy. 
Celem Konferencji jest budowa aktywnej platformy współpracy,  wymiany doświadczeń i wiedzy  
w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportu. 
W wydarzeniu tym, co 2 lata uczestniczy ponad 200 specjalistów z całego świata. Udział ekspertów  
i mówców – gości specjalnych –  zapewnia wysoki poziom merytoryczny spotkania. Liczne wydarze-
nia towarzyszące takie jak „welcome reception”, „gala dinner” oraz wystawa firm dają możliwość 
poszerzenia sieci kontaktów biznesowych i zawodowych.
Wykłady specjalne wygłoszą wybitni profesorowie: Guido Gentile - Sapienza University of Rome, 
Hani S. Mahmassani - Northwestern University, Markos Papageorgiou - Technical University of Crete. 
Do prezentacji swoich referatów zgłosiło się już ponad 133 mówców z 29 krajów, reprezentujących 
188 instytucji (uczelni).  
W swoich wystąpieniach poruszą ponad 20 kluczowych problemów ITS, w tym:

• Planowanie ruchu, operacje i zarządzanie zorientowane na ITS
• Modelowanie popytu i zachowanie podczas podróży w ramach ITS
• Kalibracja modelu, symulacja i narzędzia dla ITS
• Case studies i ocena aplikacji ITS
• Przyszłe gromadzenie danych dotyczących mobilności dla pasażerów i towarów
• Kontrola ruchu w czasie rzeczywistym, zarządzanie i prognozy krótkoterminowe
• ITS, multimodalne systemy transportowe i towarowe
• ITS i duże zbiory danych
• Plug-in Electric Vehicles i wpływ na mobilność
• Vehicle-to-X: Vehicle (V2V), Infrastructure (V2I) i Grids (V2G)
• Aktualne problemy w transporcie: energia i zmiany klimatyczne
• Zautomatyzowane i inteligentne pojazdy
• Komunikacja w ITS
• Projektowanie infrastruktury i bezpieczeństwo w ITS
• Operacje kolejowe i zarządzanie
• ITS i inteligentne miasta

 Z nadzieją na zainteresowanie Państwa przedstawioną przez nas ofertą  
(w załączeniu), zapraszamy do ustalenia szczegółowych warunków współpracy.

Z poważaniem,

Dr inż. Rafał Kucharski Piotr Wilczek

Politechnika Krakowska Grupa A-05

Katedra Systemów Transportowych Biuro Konferencji

rkucharski@pk.edu.pl a05@a05.pl
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sponsor gala 
dinner
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kwota w € od * 8 000 € 6 000 € 4 000 € 3 000 € 2 000 € 3 000 € 3 000 € 1 200 €
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usługa

oficjalny tytuł sponsora (w kategorii)

wystąpienie na otwarciu konferencji (3 min)

wystąpienie na Gali

wystapienie w trakcie streamu

zaproszenie VIP na Galę 3 os. 2 os. 1 os. 3 os.

wolny wstęp na kongres 3 os. 2 os. 1 os. 1 os. 1 os. 1 os. 1 os.

certyfikat honorowy

logo w materiałach (kategoria)

logo z linkiem na www (kategoria)

roll up na Gali

roll up na podium w Sali Plenarnej

roll up na wystawie + stolik

powierzchnia wystawiennicza 6m2

powierzchnia wystawiennicza 4m2

roll up w trakcie streamu

insert w torbach konf.

prezentacja na stronie www konferencji
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* podane kwoty są kwotami minimalnymi, organizator wybierze najbardziej korzystną ofertę ze zgłoszonych propozycji sponsoringu      

Pakiety sponsorskie: 

Złoty Sponsor: oficjalny i wyłaczny tytuł złotego sponsora (1 firma), wystapienie na otwarciu konferencji, zaproszenie 3 os. na Galę, wolny wstęp na konferencje 3 os., certyfikat honorowy, logo w materiałach 
konferencyjnych, link ze strony konferencji, roll up na gali oraz w Sali Plenarnej, powierzchnia wystawiennicza 6 m2 w uprzywilejowanym miejscu, insert w materiałach konferencyjnych, prezentacja firmy na stronie 
www konferencji.
         
Srebrny Sponsor:oficjalny tytuł srebrnego sponsora (max 2 firmy), zaproszenie 2 os. na Galę, wolny wstęp na konferencje 2 os., certyfikat honorowy, logo w materiałach, link ze strony konferencji, roll up na  Sali 
Plenarnej, powierzchnia wystawiennicza 4 m2, insert w materiałach konferencyjnych. 
        
Brązowy Sponsor: oficjalny tytuł srebrnego sponsora (max 3 firmy), zaproszenie 1 os. na Galę, wolny wstęp na konferencje 1 os., certyfikat honorowy,logo w materiałach,  link ze strony konferencji, roll up na 
wystawie + stolik, insert w materiałach konferencyjnych.         
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