
• technologie fermentacji
• oczyszczanie biogazu
• gospodarka biometanem
• biometan w transporcie
• gazowa infrastruktura sieciowa
•  wykorzystanie produktów ubocznych biometanowni
• magazyny gazu
• uwarunkowania środowiskowe
• aspekty prawne

III Narodowy  
Kongres 
Biometanu
8 GRUDNIA 2020 oNlINe

Biometan w Polsce
…nowe perspektywy dla krajowych wytwórców energii

Zarejestruj się już dziś 

 +48 792 122 038

 biometan@magazynbiomasa.pl

 magazynbiomasa.pl/narodowy-kongres-biometanu

Patroni medialni: 

Organizatorzy: 

EKOLOGIA |  GOSPODARKA |  BIZNES

/ magazyn dla profesjonalistów
/ magazynbiomasa.pl



Rynek biometanu  

w Polsce, Europie 

i na świecie

Biometan w polskim  

otoczeniu prawnym

Biometan  

w transporcie

Uzdatnianie biogazu  

do parametrów sieciowych 

Eksploatacja instalacji 

oraz optymalizacja procesu 

produkcji biometanu

Przegląd  

technologii  

do produkcji biometanu



Branżowe spotkanie dla:

 inwestorów planujących budowę biogazowni

 właścicieli działających instalacji biogazowych

  technologów i zarządców biogazowni odpadowych 
i oczyszczalnianych

 właścicieli dużych gospodarstw rolnych

 przetwórców rolno-spożywczych

 kierowników ubojni i ferm drobiu

 dostawców technologii i urządzeń

 doradców finansowych i ubezpieczeniowych

 polskich i europejskich stowarzyszeń

 przedstawicieli administracji rządowej i samorządów

*
Zarejestruj 

się już  

dziś!



Zarejestruj się! 
Kontakt: Biuro organizacyjne, + 48 792 122 038, e-mail:  biometan@magazynbiomasa.pl

Formularz zgłoszeniowy: magazynbiomasa.pl

PAKIET DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH/
WIZERUNKOWYCH

Sponsor
merytoryczny
Konferencji

Sponsor
strategiczny
Konferencji

Sponsor
Konferencji

Partner
Konferencji

Materiał redakcyjny w „Magazynie Biomasa” 1 strona

Reklama w „Magazynie Biomasa” 1 strona 1 strona ½ strony ¼ strony

Reklama w materiałach konferencyjnych dystrybuowanych 
online dla uczestników 2 strony 1 strona ½ strony

Przedstawienie swojej oferty online

Zamieszczenie filmu promocyjnego Sponsora/Partnera na 
platformie streamingowej konferencji

Zamieszczenie logo Sponsora/Partnera w materiałach 
dotyczących konferencji na stronie www.magazynbiomasa.pl

Zamieszczenie logo oraz reklamy Sponsora/Partnera na sliderze 
wyświetlanym na ekranie pomiędzy sesjami tematycznymi
i podczas przerw

Możliwość zamieszczenia linków do oferty Sponsora/Partnera 
w strefie online

Podziękowanie dla Sponsora/Partnera podczas otwarcia 
konferencji

Informacja o Sponsorze/Partnerze w newsletterze 
oraz na fanpage’u „Magazynu Biomasa”

Powierzchnia wystawiennicza w strefie online

Wystąpienie w roli eksperta podczas panelu dyskusyjnego

Przekazanie listy firm – uczestników oraz imiennej listy 
uczestników po wydarzeniu (pod warunkiem udzielenia zgody)

Wystąpienie z prelekcją podczas konferencji 45 min. 15 min.

UCZESTNICTWO W KONGRESIE

Bezpłatny udział w Kongresie dla 3 osób

Bezpłatny udział w Kongresie dla 2 osób

Bezpłatny udział w Kongresie dla 1 osoby

CENA 16 900 zł
netto

11 900 zł 
netto

8 900 zł 
netto

5 490 zł 
netto

 



Dotychczasowi Sponsorzy i Partnerzy
I Narodowego Kongresu Biometanu

Patroni medialni:

Patronat honorowy:Patron merytoryczny:Partner Kongresu:

Sponsor Główny: 

Partnerzy: 

Sponsorzy Strategiczni:

BIOGAS

Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa

/ magazyn dla profesjonalistów
/ magazynbiomasa.pl



streaming z debat i prelekcji 

Narodowy Kongres Biometanu
oraz Kongres Biogazu 2020 
będą realizowane 100% w formie online  
na specjalnej wirtualnej platformie, oferującej:

dostęp do strefy partnerów

zadawanie pytań 
i wchodzenie w interakcję 

z innymi uczestnikami

korzystanie z indywidualnych 
czatów i wideoczatów



 

Udział w konferencji online gwarantuje:

 aktywny udział w życiu branży

  bezpieczną i komfortową formułę udziału 

  oszczędność pieniędzy (oszczędzasz ok. 1400 zł  
nie ponosząc kosztów hotelu, dojazdu  
i dzięki niższym kosztom uczestnictwa)

 oszczędność czasu

  możliwość udziału w konferencji kilku osób 
jednocześnie

  dostęp do platformy konferencyjnej z prezentacjami 
oraz materiałami partnerów przez 2 tygodnie  
po zakończeniu konferencji

  pełną interakcję uczestników z prelegentami  
oraz partnerami i sponsorami konferencji dzięki 
kanałom networkingowym

*
100%  

satysfakcji

*
100%  

online



Zarejestruj się! 
Kontakt: Biuro organizacyjne, +48 792 122 038, e-mail:  biometan@magazynbiomasa.pl

Formularz zgłoszeniowy: magazynbiomasa.pl

Udział w Kongresie

Koszt udziału 

  1 190/zł netto

Narodowy Kongres Biometau  
+ Kongres Biogazu

  1 390/zł netto

Oferta  
specjalna:



Maciej Kosiński 

magazynbiomasa.pl

+48 792 122 038

biogaz@magazynbiomasa.pl


