
 NAJBARDZIEJ ROZWOJOWE 
WYDARZENIE W WIELKOPOLSCE



ZAPROSZENIE 
SZANOWNI PAŃSTWO,
Mamy przyjemność zaproponować Państwu możliwość współtworzenia Konwentu Rozwoju 
#5: Przemysł 4.0: przestrzeni, która łączy ludzi, umiejętności i wiedzę. Każda edycja 
przyciąga do Poznania licznych innowatorów i przedsiębiorcze osoby z całej Polski - do tej 
pory odwiedziło nas niemal tysiąc osób, by wysłuchać  ponad 30 specjalistów z różnych 
branż. 

Już od kilku lat tworzymy otwartą, cykliczną przestrzeń dla biznesu i wiedzy, wymiany 
doświadczeń oraz inspiracji. 13 listopada o 18:00 w prestiżowej przestrzeni 
Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkamy się już po raz       w ramach              
Konwentu Rozwoju, tym razem współtworzonego ze Światowym Tygodniem 
Przedsiębiorczości, którego jesteśmy koordynatorem w Wielkopolsce. Mamy nadzieję,        
że i Państwo dołączą do naszego innowacyjnego grona. 

W ramach ŚTP będą to wydarzenia o szczególnej wartości – świętować będziemy 100 lat 
niepodległości Polski, a także symboliczne 100 lat rodzimej przedsiębiorczości. Motywem 
przewodnim ŚTP jest hasło: Mówimy o tradycji, myślimy o przyszłości i z uwagi na 100-lecie odzyskania 
niepodległości przygotowujemy prestiżowy przewodnik Przedsiębiorcza Wielkopolska (tytuł roboczy)        
z udziałem najważniejszych firm i marek z województwa, w którym znajdą się wiedza, wywiady                   
i case studies dotyczące rozwoju lokalnego biznesu, rynku oraz przedsiębiorstw. Przewodnik będzie 
dystrybuowany na wydarzeniach w ramach ŚTP w Wielkopolsce. 

Dlaczego zaprosiliśmy Państwa do współpracy przy tworzeniu tak niezwykłego 
wydarzenia? 

Poszukujemy Patronów i Partnerów, którzy chcą dołączyć do Konwentu 
Rozwoju i wspólnie promować przedsiebiorczość i innowacje. Państwa udział w KR#5 to doskonała 
okazja, by zaprezentować firmę w kontekście innowacji i nowoczesnych rozwiązań, a także budować 
wizerunek nie tylko wśród bezpośrednich Klientów, ale też potencjalnych Partnerów i Pracowników.

www.konwentrozwoju.pl



DLACZEGO? CO?
KONWENT ROZWOJU!

ŁĄCZYMY ZE SOBĄ INICJATYWY, 
WYDARZENIA, LUDZI I MOŻLIWOŚCI
Organizatorem Konwentu Rozwoju jest m.in. CARE-ER.pl, czyli nowoczesna platforma wymiany               
informacji branżowej oraz wsparcia kariery i biznesu poprzez automatycznie dopasowaną 
prezentację wydarzeń, szkoleń, konferencji, edukacji, pracy itp. To inteligentny system, który 
rozwój traktuje indywidualnie – dopasowuje możliwości i przedstawia propozycje na bieżąco 
online i/lub w spersonalizowanym, cyklicznym raporcie.

ROZWÓJ TO NASZ CEL
Nowe rozwiązania, świeże spojrzenie, innowacje: organizujemy eventy, podczas których 
nasi Uczestnicy mają okazję spotkać najciekawsze umysły w branży i zdobyć unikalne 
umiejętności. 

Umieszczenie logo na stronie Konwent Rozwoju

Informacja w mailingu do uczestników

Umieszczenie informacji Patrona na fanpage Konwent Rozwoju

Dystrybucja materiałów Patrona

KORZYŚCI DLA PATRONÓW I PARTNERÓW

Jesteśmy także otwarci na wszelkie inne formy współpracy, by stworzyć przestrzeń jak 
najbardziej sprzyjającą przedsiębiorczości i szeroko rozumianemu rozwojowi.   
Zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa pracowników i współpracowników                               
do wzięcia udziału w KR #5 i w ŚTP.
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