NAJBARDZIEJ ROZWOJOWE
WYDARZENIE W WIELKOPOLSCE
ŁĄCZĄCE LUDZI, UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZĘ
EDYCJA #9: POZNAŃ, MAJ 2023

KONWENT ROZWOJU
WYBRANE POPRZEDNIE EDYCJE:

KONWENT ROZWOJU #9
ZAPROSZENIE!
SZANOWNI PAŃSTWO,
Już od kilku lat łączymy ludzi, umiejętności oraz wiedzę na Konwencie Rozwoju. Promujemy wizjonerów
i wartości takie jak odwaga, skuteczność, różnorodność i innowacyjność. Każda kolejna edycja
Konwentu przyciąga do Poznania przedsiębiorcze osoby z całej Polski – na przestrzeni ostatnich 5 lat,
podczas 9 edycji, odwiedziło nas niemal 2000 osób, by wysłuchać ponad 40 interdyscyplinarnych
specjalistów i specjalistek, mówiących autorsko m.in. o komunikacji, zagadnieniach future, sztucznej
inteligencji, designie, sprzedaży, marketingu, robotyce czy psychologii.
Jesteśmy Koordynatorami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, mamy szereg autorskich inicjatyw
i innowacji edukacyjnych, jak chociażby gra planszowa Słownik do*mowy! czy aplikacja Mnemoo: myśl
mądrze, mów szybko.
Uważamy, że nasze idee są Państwu bliskie, dlatego zapraszamy do dołączenia do Konwentu jako
Partner Strategiczny. Z przyjemnością informujemy, że #9 edycja KR odbędzie się w maju 2023 roku.
Korzyści dla Państwa to m.in. KONTAKT DO UCZESTNIKÓW oraz WŁASNA PRELEKCJA w prestiżowym
miejscu OFFLINE, wśród ludzi nastawionych na biznes i rozwój, gdzie będą mogli Państwo zainspirować
swoją wizją czy produktem, wpisując się we wspólnie ustaloną kanwę wydarzenia.
Jesteśmy otwarci na temat przewodni Konwentu. Zachęcam do kontaktu bezpośredniego w celu
ustalenia szczegółów i rozpoczęcia wspólnego budowania wizji - a w efekcie realizacji - idealnego eventu.

Relacja video z #6 edycji Konwentu Rozwoju:
https://www.youtube.com/watch?v=RyS8kv1l1eg

Z poważaniem,
Bartosz Paczkowski

kom. +48 504 386 148
info@konwentrozwoju.pl

KR#9: maj 2023
WYBRANE KORZYŚCI

Wyłączny Tytuł Partnera Strategicznego / Sponsora
Oficjalne powitanie i prezentacja podczas otwarcia
20-30 minutowa prelekcja na autorski temat
Przekazanie kontaktu do Uczestników (firma, mail, telefon)
Prestiżowe miejsce na stoisko, rollup na sali głównej
Logo na imiennych Dyplomach Uczestnictwa
Umieszczenie informacji na social media Konwent Rozwoju
Darmowe bilety w dowolnej ilości poprzez dedykowaną rejestrację
Ekspozycja logo na stałych prezentacjach oraz programie
Informacja w mailingu do bazy KR (min. 2x) oraz w podziekowaniu do Uczestników
Profesjonalna relacja zdjęciowa
Dystrybucja materiałów, dodatkowe, nieszablonowe inicjatywy

