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INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENT AND
APPLICATIONS OF NUCLEAR TECHNOLOGIES

Miejsce: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w
Warszawie

Konferencja NUTECH odbywa się cyklicznie co 3 lata 
 od 1960 roku i stanowi  platformę dla środowiska
naukowego zajmującego się energią jądrową do
wymiany doświadczeń i poznania najnowszych
osiągnięć w badaniach jądrowych oraz ich
praktycznym zastosowaniu. Biuro Kongresów i
Konferencji Mazurkas organizowało także poprzednią
edycję tej konferencji

Przygotowanie i prowadzenie strony www konferencji
Rejestracja i obsługa płatności uczestników on-line
Obsługa systemu zbierania abstraktów on-line
Przygotowanie   miejsca  konferencji wraz z obsługą 
Obsługa techniczna w tym uruchomienie platformy
konferencyjnej on-line 
Zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników
konferencji
System identyfikacji wizualnej
Opracowanie i przygotowanie materiałów
konferencyjnych
Catering w miejscu obrad
Przygotowanie konferencji z zastosowaniem wskazań
reżimu sanitarnego.

Tradycyjnie konferencja organizowana jest w dogodnie zlokalizowanych hotelach w centrum dużych
miast w Polsce. Z uwagi na panującą epidemię COVID-19  Komitet Organizacyjny i Naukowy podjął
decyzje o przeniesieniu konferencji do siedziby Instytutu Chemii  i Techniki Jądrowej. Wszystkie
początkowe ustalenia zakładały, że konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym przy osobistym
udziale wszystkich zaproszonych gości i uczestników (ok. 200osób) ze środowiska naukowego,
niestety z uwagi na panujące obecnie obostrzenia wynikające  z trwającej pandemii  i związanymi z
nią ograniczeniami  nastąpiła szybka zmiana formatu konferencji na hybrydową.

ZAKRES USŁUG MAZURKAS
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Zmiana związana była z koniecznością przearanżowania programu konferencji w taki sposób,
aby umożliwić dużej części uczestników udział w konferencji on-line. Z uwagi na koszty
planowaliśmy zorganizowanie konferencji na bezpłatnej platformie Zoom, jednak ostatecznie
udało nam się przekonać klienta do wdrożenia specjalnej   platformy do organizacji konferencji.
Koszt wdrożenia takiego narzędzia znacznie przewyższa koszt organizacji na platformie 
Zoom, ale  znacznie podnosi poziom organizacji konferencji.

Wygenerowanie linku z zaproszeniem dla każdego uczestnika do logowania na
konferencję wraz z unikalnym hasłem 
Możliwość łączenia się ze zdalnym prelegentem / wybranym uczestnikiem
Wcześniejsza rejestracja wykładu. Nagranie w studio lub zdalnie, w celu
wykluczenia problemów z łączeniem na żywo podczas konferencji.

Wspólnie z Komitetem Organizacyjnym podjęliśmy decyzje o organizacji  jednej  sesji plenarnej
trwającej 3 dni w formie hybrydowej i 1 dnia w formie on-line, większość wystąpień trwała 15-20
minut, sesje plakatowe zostały przeprowadzone w formie 5 minutowych prelekcji. 50 osób
wzięło udział w realu, 47 osób on-line.

W celu uniknięcia zakłóceń podczas organizacji części merytorycznej konferencji
przeprowadziliśmy szereg prób oraz dokonaliśmy wcześniejszych nagrań wystąpień kluczowych
prelegentów, byliśmy w stałym kontakcie z uczestnikami udzielając im instrukcji, co pozwoliło
na planowy i płynny przebieg całego wydarzenia.

Nowym wyzwaniem dla naszego biura była organizacja konferencji z zastosowaniem wszystkich
wskazań reżimu sanitarnego. W tym celu przed konferencją zostały przesłane listy do
wszystkich uczestników biorących osobiście udział w konferencji z instrukcją  i procedurami,
jakie muszą być przestrzegane podczas całej konferencji: rejestracji, obrad, posiłków.

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY



Zapewnienie miejsca wraz z obsługą techniczną

organizacji konferencji hybrydowej

Zapewnienie platformy online do transmisji

konferencji

Zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników

konferencji

Jednolity system identyfikacji wizualnej, rekrutacja

uczestników konferencji i prowadzenie witryny

internetowej

Przygotowanie materiałów konferencyjnych oraz

artykułów promocyjnych

Miejsce: Politechnika Warszawska

Konferencja MRW 2020 (Microwave and Radar Week) składała się z 4 oddzielnych konferencji:
MIKON, URSI, IRS, SWP.
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MICROWAVE AND RADAR WEEK
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60 sesji naukowych przez 3 dni

6 streamingów jednocześnie każdego dnia

320 zgłoszonych prac naukowych 

>130 prelegentów online

Według nas bardzo ważną rolę odgrywa precyzyjna

instrukcja dla zdalnych prelegentów, którą 

 opracowaliśmy i przekazaliśmy przed konferencją.

Dla osób chętnych zaproponowaliśmy również

indywidualne testowanie połączenia przed

wydarzeniem. 

Kwestie technologiczne związane z odpowiednimi połączeniami, streamingami

Przygotowanie prelegentów do nowej formy realizacji wydarzenia

Głównymi wyzwaniami konferencji MRW 2020 były:
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WYZWANIE

MRW 2020 W LICZBACH



JESTEŚ  ZAINTERESOWANY  
LUB  MASZ DODATKOWE  PYTANIA?

Skontaktuj się z nami. 
Razem zaprojektujemy Twoją konferencję on-line.

Do zobaczenia on-line!

 www.mazurkas.com.pl/congresses

  k.szymczak@mazurkas.com.pl

 +48 668 197 346

Katarzyna Szymczak

http://www.mazurkas.com.pl/congresses
http://www.mazurkas.com.pl/congresses

