NAJBARDZIEJ ROZWOJOWE
WYDARZENIE W WIELKOPOLSCE

ZAPROSZENIE
SZANOWNI PAŃSTWO,
Dwa razy w roku, w maju oraz w listopadzie, wspieramy i łączymy cyklicznie ludzi, umiejętności oraz wiedzę
na Konwencie Rozwoju. Autorsko promujemy wartości takie jak wizjonerstwo, odwaga, skuteczność,
różnorodność, innowacje, oczywiście także w biznesie. Nasze idee i cele społeczne powodują, że każda
kolejna edycja Konwentu przyciąga do Poznania masę ciekawych odbiorców, licznych innowatorów
i przedsiębiorcze osoby z całej Polski – na przestrzeni ostatnich 3 lat, podczas 7 edycji, odwiedziło nas
niemal 1600 osób (średnio 230 osób na edycję), by wysłuchać ponad 35 specjalistów z różnych specjalności,
m.in. future, designu, sztucznej inteligencji, sprzedaży, marketingu, robotyki czy psychologii.
Mamy nadzieję, że Państwu także zależy na wspieraniu oraz inspirowaniu szerokiej liczby osób - zapraszamy
do naszego innowacyjnego grona. Zwracamy się do Państwa z propozycją dołączenia i budowania Konwentu
jako Partner Strategiczny – wiemy, że nasze inicjatywy przyczyniają się do promocji pozytywnych postaw,
rozwoju i wsparcia biznesu, firm, ale także całej Wielkopolski oraz wartości, takich jak przedsiębiorczość,
równość, innowacyjność. Za każdym razem wspólnie ustalamy temat przewodni oraz slogan Konwentu.
Korzyści to m.in. WŁASNA PRELEKCJA w niebagatelnym i prestiżowym miejscu, w którym będą mogli Państwo
zaprezentować swoją wizję / misję / produkt, zakomunikujemy Państwa jako najważniejszego Partnera
imprezy (CSR), udostępnimy kontakt do uczestników oraz oczywiście wypromujemy Państwa wizualnie.
Aby zorganizować event, zapewnić mu odpowiednią oprawę oraz rozgłos i promocję, niezbędne nam są
środki poza naszymi prywatnymi, stąd wsparcie finansowe w kwocie szacunkowej 10.000 zł netto jest
niezbędne, jednakże zapewniamy szereg korzyści. Kwota ta przeznaczona zostanie m.in. na organizację,
promocję, catering i zaplecze, a Państwa będziemy komunikować jako Partnera Strategicznego.

Relacja video z VI edycji Konwentu Rozwoju:
https://www.youtube.com/watch?v=RyS8kv1l1eg

Liczę
zę na kontakt, z poważan
z
poważaniem,
niem,
kom. 504 386 148 / info@konwentrozwoju.pl

KORZYŚCI

Wyłączny Tytuł Partnera / Sponsora
Oficjalne powitanie i prezentacja podczas otwarcia
Miejsce na stoisko 4x3m
Aktywne logo na stronie Konwent Rozwoju
Umieszczenie logo na biletach wstępu – identyfikatorach
Informacja w mailingu do uczestników
Umieszczenie informacji na fanpage Konwent Rozwoju
Dystrybucja materiałów
Ekspozycja logo na stałych prezentacjach
Możliwość wystawienia systemu Rollup na sali głównej
Zamieszczenie logo na drukowanych materiałach
Logo w korespondencji mailowej
Profesjonalna relacja zdjęciowa
Możliwość ok. 30 minutowej prelekcji na autorski temat
Kontakt do Uczestników
Logo na imiennych Dyplomach Uczestnictwa

