Szanowni Państwo,
jesteśmy zaszczyceni, że w dniach 18-19 kwietnia 2018 roku będziemy współtworzyć z Państwem
Międzynarodową Konferencję Ministerialną „Żegluga Łączy” we Wrocławiu. Oczekujemy na
Państwa przybycie.
W trosce o należyte przeprowadzenie paneli, w których będziecie Państwo występować,
przygotowaliśmy pakiet przydatnych informacji, które pomogą usprawnić tę część konferencji.
Mamy na uwadze, że prezentacje przygotowane przez Państwa są jednym z kluczowych elementów
każdego wystąpienia. Chcielibyśmy przygotować się właściwie do ich przedstawienia publiczności
zgromadzonej podczas paneli, dlatego prosimy o ich nadesłanie do dnia 10 kwietnia 2018 roku
pod adres e-mail: speakers@connectingiww.pl.
W załączeniu przekazujemy Państwu wzór prezentacji przygotowanej celem wizualnego
ujednolicenia

przedstawianych

materiałów

oraz

podniesienia

poziomu

profesjonalizmu

organizowanego wydarzenia. Sugerowane przez nas formaty przygotowywanych materiałów także
mają na celu synchronizację techniczną Państwa wystąpień

oraz zapewnienie dobrej jakości

wystąpienia. Nasze zalecenia:
Format materiałów: 16:9
Rozdzielczość: 1920x 1080px
Preferowane pliki z rozszerzeniem: .ppt, .mov, .jpg.

W przypadku, gdy w prezentacji zawarty zostanie film – prosimy o przesłanie filmu w odrębnym
załączniku.
Celem zamieszczania plików oraz filmów o dużych rozmiarach stworzyliśmy miejsce na serwerze
ftp. Korzystanie z niego możliwe jest po zalogowaniu zgodnie z poniższymi danymi:
Adres: ftp://ftp.boom.com.pl
Login: zegluga@boom.com.pl
Hasło: #boom#zegluga

Możecie Państwo również skorzystać z preferowanych wytycznych do korzystania z szablonu
prezentacji w formacie .pptx:
format materiałów: 16:9
kolor granatowy używany w głównych tytułach oraz w treści (tekst) – RGB: R12 G37 B69
kolor błękitny używany w podtytułach, punktatorach, wyróżnieniu statystyk/ważnych informacji –
RGB: R0 G147 B208

czcionka używana w tytułach - Bebas Neue
czcionka używana w tekście - Roboto Condensed Light
tło granatowe, fale: dla slajdów początkowych, oddzielających rozdziały prezentacji, końcowych
oraz przedstawienia prelegentów.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przygotowanie wystąpień trwających 10-12 minut.
Z przyjemnością informujemy, że planujemy wydruk programu Konferencji zawierającego notki
biograficzne Panelistów. Prosimy więc o ich przesłanie do dnia 23 marca 2018 r. pod adres:
speakers@connectingiww.pl z uwzględnieniem poniższych wytycznych, co wesprze stworzenie
profesjonalnej wizualizacji programu:
zdjęcie: portretowe, o rozdzielczości 300 dpi, 2478x 3507, preferowane wymiary 437 x 437 pikseli
biogram: max 250 znaków ze spacjami
pełne imię i nazwisko Prelegenta
pełna nazwa stanowiska Prelegenta

Pragniemy zapewnić Państwu komfort wystąpień, dlatego proponujemy wybór narzędzia
nagłaśniającego:
Mikroport
Mikrofon ręczny
Mównica z mikrofonem
Prosimy o dokonanie wyboru oraz przesłanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Pozostałe informacje dotyczące Państwa wystąpień prześlemy w kolejnych wiadomościach.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony pozostajemy do dyspozycji i
prosimy o wiadomość pod adres: v.lubacz@boom.com.pl
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