Tisztelt Partnerünk!
A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) Szennyvíztisztítás üzemeltetési
költségeinek csökkentése címmel szakmai napot április 19-én.
A szennyvíztisztítás energiaigénye a jelenlegi energiafelhasználásunk 2-4 százalékára tehető.
Költsége alapvetően a tisztítás, a szennyezőanyagok kivonásának az energiaigényéből adódik,
bár jelenleg a tisztítás eredményeként keletkező iszapmaradék elhelyezésének, esetleges
újrafelhasználásának a költsége már megegyezik vagy akár meg is haladja az előzőt.
Költségcsökkentés döntően a vízben, és szennyezőanyagában rejlő energiák visszanyerésével
(biometanizáció), hasznosításával lehetséges, de a részműveletek optimalizálásával is
jelentős megtakarítás érhető el. Ez egyrészt a mechanikai, másrészt a kémiai és biológiai
műveletek optimalizálását jelenti. A biológiai lépcső terhelésének az előülepítéssel történő
csökkentése az első hatásos lépés, míg a biológiában történő levegőztetés a második. A
jövőre nézve azonban a szerves anyag oxigénmentes metánná és széndioxiddá alakítása lehet
az elérendő cél.
A tervezett szakmai nap ugyan a fenti intenzifikált denitrifikációknak csak az első lépéseit
érinti, de érdekes kezdeményezéseivel mindenképpen a jövő hatékonyabb megoldásait
célozza. Részben biotechnológiai módosításokat mutat be, részben a szennyvíz tápanyag
tartalma hasznosításának az optimalizációját, ami egyidejűleg az üzemeltetés
energiaigényének, költségének a csökkentését is eredményezi.
Korlátozott számban lehetőséget biztosítunk a vízipari (tervező, kivitelező, szolgáltató,
gyártó, forgalmazó) szervezetek know-how-jának bemutatására, a tematikus szakmai napok
témájához illeszkedő szakmai bemutatók és előadások megtartására. A rendezvényeken így
a személyes kapcsolatépítésen túl lehetőség nyílik információs anyagok és
terméktájékoztatók kihelyezésére, valamint az adott szakmai kérdéskörrel kapcsolatos
támogatói szerepvállalásra.
Kérem, hogy amennyiben az Szennyvíztisztítás üzemeltetési költségeinek csökkentése
Szakmai Napon történő bemutatkozási, és előadási lehetőség felkeltette érdeklődését,
tekintse meg a MaSzeSz alábbi támogatói csomagjait, és megjelenésével járuljon hozzá
szakmai napunk sikeréhez.
Tisztelettel várjuk az Önök szervezetét Tematikus Szakmai Napunkon!
Üdvözlettel,

Sinka Attila
MaSzeSz főtitkár
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TÁMOGATÓI ÉS SZPONZORÁCIÓS CSOMAGOK
MaSzeSz Szakmai Napok
ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓ – 100 000 Ft
A szervezet, amennyiben ARANY fokozatú támogatója a rendezvénynek:
−

20 perces prezentációs lehetőség a szakmai nap tematikájába illeszkedő
tartalommal, amely a hivatalos programban is megjelenik.

−

Egy fő (előadó) részére ingyenes részvételt biztosítunk a rendezvényen.

−

Támogató szervezetként kiemelésre kerül a rendezvény megnyitója során.

−

Információs- és egyéb szóróanyag elhelyezése rendezvény helyszínén.

−

Egyoldalas hirdetési felületet 50%-os kedvezménnyel a rendezvényről beszámoló
Hírcsatorna szaklapban (a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség kéthavonta
megjelenő periodikája).

−

A szervezet logója megjelenítésre kerül az adott rendezvényhez kapcsolódó
hirdetésben, meghívóban, valamint a rendezvény során.

EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓ – 75 000 Ft
A szervezet, amennyiben EZÜST fokozatú támogatója a rendezvénynek:
−

Támogató szervezetként kiemelésre kerül a rendezvény megnyitója során.

−

Információs- és egyéb szóróanyag elhelyezése rendezvény helyszínén.

−

Egyoldalas hirdetési felületet 25%-os kedvezménnyel a rendezvényről beszámoló
Hírcsatorna szaklapban (a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség kéthavonta
megjelenő periodikája).

−

A szervezet logója megjelenítésre kerül az adott rendezvényhez kapcsolódó
hirdetésben, meghívóban, valamint a rendezvény során.

BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓ – 50 000 Ft
A szervezet, amennyiben BRONZ fokozatú támogatója a rendezvénynek:
−

Támogató szervezetként kiemelésre kerül a rendezvény megnyitója során.

−

A szervezet logója megjelenítésre kerül az adott rendezvényhez kapcsolódó
hirdetésben, meghívóban, valamint a rendezvény során.
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