
 NAJBARDZIEJ ROZWOJOWE 
WYDARZENIE W WIELKOPOLSCE





DLACZEGO? CO?
KONWENT ROZWOJU?

ROZWÓJ TO NASZ CEL
Nowe rozwiązania, świeże spojrzenie, innowacje. Wszystko to, by wciąż ulepszać  
kompetencje. Dlatego organizujemy eventy, podczas których nasi Uczestnicy mają 
okazję spotkać najciekawsze umysły w branży i zdobyć unikalne umiejętności.

Stawiamy na trzy obszary:

WIEDZA / UMIEJĘTNOŚCI / NETWORKING
Konwent Rozwoju to otwarte talks specjalistów od biznesu, sprzedaży,                 
marketingu oraz budowania marki, a także warsztaty, podczas których Uczestnicy 
zmierzą się z nowymi kompetencjami.  Równie ważne są spotkania bezpośrednie – 
Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, poglądami i... wizytówkami,                
gdyż stawiamy na innowacyjny networking. 

Wydarzeniu towarzyszą targi, konkursy, dedykowany poczęstunek wraz                     
z niespodzianką, mentoring i inne atrakcje.



GDZIE? MIĘDZYNARODOWE 
              TARGI POZNAŃSKIE

KIEDY? 31 MAJA 2017

KTO? NASTAWIENI NA ROZWÓJ: 
           menedżerowie, biznesmeni, studenci...

LICZBY? ~250 UCZESTNIKÓW

AKTUALNA EDYCJA 



KORZYŚCI DLA PATRONA

Tytuł Patrona / Patrona Honorowego

Aktywne logo Patrona / Patrona Honorowego na stronie Konwentu Rozwoju

Logo Patrona/ Patrona Honorowego w mailingu do uczestników

Umieszczenie prezentacji Patrona / Patrona Honorowego na fanpage 
Konwent Rozwoju

Ekspozycja logo Patrona / Patrona Honorowego na prezentacjach

INSTYTUCJE, MEDIA

PROPOZYCJE I PRZYKŁADY ŚWIADCZEŃ

Aktywne logo Konwentu Rozwoju na stronie i/lub fanpage Patrona

Zamieszczenie informacji o Konwencie Rozwoju w mailingu / 
newsletterze Patrona

Informacja o Konwencie Rozwoju na stronie i/lub fanpage Patrona

W PRZYPADKU PATRONATÓW HONOROWYCH ŚWIADCZENIA 
NA RZECZ KONWENTU ROZWOJU NIE SĄ OBLIGATORYJNE. 

Prosimy pamiętać, że powyższa oferta jest jedynie propozycją – jesteśmy otwarci na Państwa 
pomysły oraz wizję wspólnej współpracy. Cenimy inwencję! 

PATRONAT



GDZIE? MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE
KIEDY? 18 LISTOPADA 2016 
LICZBY? ~200 UCZESTNIKÓW
PARTNERZY I SPONSORZY: NAJWAŻNIEJSZE UCZELNIE, MEDIA, 
FIRMY, ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
                        

POPRZEDNIA EDYCJA 



ORGANIZATOR

INTELIGENTNY PORTAL ROZWOJU
Łączymy ze sobą niezbędne inicjatywy, wydarzenia, ludzi i możliwości. 

Portal rozwoju CARE-ER jest nowoczesną platformą wymiany informacji branżowej oraz 
wsparcia kariery i biznesu poprzez automatycznie dopasowaną prezentację szkoleń, 
wydarzeń, konferencji, edukacji, pracy itp. To inteligentny system, który rozwój traktuje 
indywidualnie - dopasowuje możliwości rozwoju i przedstawia je online lub w sperso- 
nalizowanym, cyklicznym raporcie.

Dlaczego CARE-ER wyróżnia się w karierze? Mamy inne podejście. Nie skupiamy się tylko 
na poszukiwaniu pracy. Nie kierujemy oferty tylko do osób bezrobotnych lub niezadowo- 
lonych ze swojej pracy. Naszym celem jest zagwarantowanie doskonale dobranych 
narzędzi rozwoju każdemu, kto chce się rozwijać i odkrywać w sobie nowe talenty!

Jako zespół mamy ponad 10 letnie doświadczenie biznesowe w tworzeniu i prowadzeniu 
innowacyjnych projektów. Jesteśmy koordynatorem regionalnym Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości w Wielkopolsce.

> Więcej: http://www.care-er.pl



PYTANIA? 
WĄTPLIWOŚCI?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
e-mail: info@konwentrozwoju.pl

infolinia: 801 01 13 26 / 796 24 44 26

http://www.konwentrozwoju.pl




