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KOLEKTTIVNÍ ČLEENSTVÍ I
Správní orgán
ny, vědecké a technické orgganizace, výzk
kumné ústavy,
y,
veřejné nebo soukrom
mé společnossti průmyslové
ého a/nebo ob
bchodního chaarakteru

KOLEKTTIVNÍ ČLEN
NSTVÍ II
v
insttituce: 50% sle
eva na roční členský
č
příspěěvek
Vysoké školy a vzdělávací
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2 vvýtisky šessti čísel za rok

7000 odkazů na www.e-ccigre.org

Dv
vouměsíčník asociace je distribuován zdarma jen pro
čleeny. Obsahuj
uje informacee o průběhu
u a výsledccích
tecchnické činnoosti, o životě sdružení,
s
o ak
kcích pořádanných
Náárodními kom
mitéty CIGRE a o mezinárod
dních setkánícch.

- Referáty
R
a přísspěvky ze zaseedání a sympo
ozií (CD-ROM
M)
- Technické
T
brožury o práci vve studijních komisích
k
- ELECTRA
E
tecchnický časoppis apod.

3000 digittálních soubborů k dispozzici zdarma
Distribuovánn pro 7000 čleenů ve více neež 80 zemích.

Ko
olektivní členo
ové jsou oprávvněni kopírov
vat dokumentyy
CIIGRE pro použití v rámci svvé společnostii nebo univerzzity.

M
Možnost umíístění reklam
my

50% sleva
s
na vše chny tištěné
é kopie

Ad
dresář člen
nů
Určen pouze pro členy. CD
D-ROM je zassílán zdarma s časopisem ELECTRA vžddy na začátku
lichhého letopočtu
u. Adresář um
možňuje professní kontakty mezi
m všemi čleeny.

Výrazná sleva
s
regisstračních poplatků (20-25%)
pro 5 osob zastuupujících koleektivní členstv
ví I
prro 2 osoby zasstupující kolek
ktivní členství II

ZASEDÁ
Z
ÁNÍ
SYMPOS
S
SIA

R
Registrační
poplatek
p
zahrrnuje referáty
y a konferenčční materiályy

CIGRE
C
ZASE
EDÁNÍ v Pařříži v sudých letopočtech sddružuje asi 300
00 účastníků.
Je
J prezentovááno kolem 4000 referátů. Jedinečná přííležitost pro obchodní ko
ontakty a vým
měnu informaací s nejlepšími
odborníky,
o
špiičkovými mannažery, řídicím
mi pracovníkyy, profesory, in
nženýry a zásttupci vlád z ceelého světa.
MEZINÁROD
M
DNÍ TECHN
NICKÁ VÝS
STAVA se kkoná v průběěhu zasedání pro doplněnní a ilustraci témat zasedáání
(130
(
vystavovvatelů, 4800 oddborných návštěvníků z 82 zemí).
SYMPOZIA
S
v různých zem
mích v lichých
h letopočtech,, která jsou zam
měřena na akttuální témata.
Vzdělávací
V
přííležitosti s návvody. Mezinárrodní publikum
um s asi 300 deelegáty.
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Přístup k nejnovějším technickým in
nformacím CIIGRE prostřed
dnictvím www
w.e-cigre.org
Oblast vyyhrazená pro členy
č
na webo
ových stránkáách CIGRE ww
ww.cigre.org
Mnoho služeb, inform
mace a odkazy na národní koomitéty a studijní komise CIGRE,
které orgganizují regionnální a místní setkání
Příležitosst podílet se na
n technické prráci CIGRE a výměně zkuššeností
(pracovnní skupiny a stuudijní komisee CIGRE čítajíí 2500 odborn
níků)
Možnost předložit dokkumenty na jed
dnání konfereencí a symposiií

*Přís
spěvky CIGRE
E musí být uhrrazeny před 3 1. březnem běěžného roku
Přihlá
ášky podávat pprostřednictvím
m:
Náro
odní komitét CIG
GRE ČR a SR ¾ EGÚ Brno
o, a. s., Hudcova 487/76a, 612 48 Brno – Medlánky
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www.cigre.cz
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info@cigrre.cz

