Oferta sponsorska

MANAGEMENT 360
24 - 25 października 2019
Double Tree by Hilton, Wrocław

Czym zajmuje się PMI?
Project Management Institute (PMI) to największa międzynarodowa
organizacja non-profit, istniejąca od 1969 roku i zrzeszająca
ekspertów i entuzjastów zarządzania projektami - posiada ponad
700 000 członków i wolontariuszy w 185 krajach. PMI promuje
dziedzinę zarządzania projektami i rolę Kierownika Projektu we
wszystkich sektorach gospodarki, stanowi międzynarodową
platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń.
W tym roku PMI świętuje 50 lecie.

Współpraca
Współpraca z biznesem,
administracją publiczną i mediami.
Ponad 50 ogólnopolskich partnerów

Edukacja
Cykliczne seminaria, warsztaty i
wydarzenia organizowane przez
lokalne oddziały. Artykuły i biblioteka PMI

Certyfikacja
Wspieranie certyfikacji (7 różnych
certyfikatów, m.in. PMP). Ponad 700
członków w Polsce
Rozwój osobisty
Oferty pracy i wspieranie kariery.
Udział w projektach społecznych.
Wspieranie wolontariatu
Wydarzenia
Konferencje o zasięgu międzynarodowym.
Blisko 100 seminariów i warsztatów rocznie.
Patronaty nad zewnętrznymi wydarzeniami

Idea i cel wydarzenia
Zarządzanie projektami to sztywne metodyki, twarde narzędzia i żelazne procesy?
Udowodnimy, że project management to o wiele więcej niż chłodna i mechaniczna
czynność.
Management 360° to odpowiedź na projektową znieczulicę! Formuła konferencji to
precyzyjnie dobrani prelegenci, genialne tematy wystąpień i doskonała okazja do
networkingu biznesowego!
Konferencja to nie tylko platforma wymiany najlepszych praktyk, promowania
profesjonalizmu w zarządzaniu projektami, networkingu czy możliwość zdobycia 14
PDUs, ale przede wszystkim doskonała okazja do rozwoju osobistego.
Podczas tej konferencji nasz gość specjalny generał Roman Polko, dowódca elitarnej
jednostki GROM, który kierował zagranicznymi misjami wojennymi i stabilizacyjnymi,
podzieli się swoim opisem najlepszych umiejętności związanych z zarządzaniem
projektami.
Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie wydarzenia management360.pl

Formuła konferencji
24 października – dzień warsztatów – możliwość wzięcia udziału w
praktycznych warsztatach poprowadzonych przez dedykowanych trenerów
25 października – dzień wykładów – agenda dostępna na naszej stronie

Profil uczestnika
●
Profesjonaliści z dziedziny biznesu i zarządzania projektami w
obszarach IT, HR, finansów i innych
●
Pracownicy dużych przedsiębiorstw, korporacji i start upów
●
Średnia wieku: 35 lat
●
Ponad 50% uczestników posiada certyfikat Project Management
Professionals (PMP)
●
Pasjonaci zarządzania projektami
●
Liderzy w swoich obszarach
●
Prekursorzy nowych rozwiązań w życiu zawodowym i prywatnym
●
Promujący zdrowy styl życia, ludzie o wielu pasjach

Kampania marketingowa

Korzyści
dla sponsora

Aktywna kampania marketingowa w Social Media poprzez
oficjalne kanały komunikacyjne PMI. Mailing z reklamą
Sponsora przesyłany subskrybentom newslettera.

Nawiązywanie kontaktów

Możliwość nawiązania nowych relacji zawodowych z
uczestnikami, prelegentami oraz przedstawicielami innych
firm, a tym samym pozyskania nowych współpracowników lub
partnerów biznesowych. Konferencja corocznie gości
znakomitych specjalistów z wielu branż i sektorów.
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Rozwój kadry
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Budowanie wizerunku
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Poprzez uczestnictwo w konferencji pracownicy poszerzają wiedzę w
obszarze zarządzania projektami, nawiązują cenne dla Państwa firmy
relacje biznesowe i utrzymują swój poziom certyfikacji

Prawo do wykorzystywania tytułu Oficjalnego Sponsora jednego z większych
wydarzeń poświęconego tematyce zarządzania projektami we Wrocławiu we
własnych działaniach marketingowych

Promocja
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Możliwość zaprezentowania firmy - usług, produktów uczestnikom Konferencji bezpośrednio na
stoisku promocyjnym podczas trwania eventu oraz w przygotowanych materiałach promocyjnych
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Pakiety

*podane ceny to ceny netto

Ilość pakietów

Platynowy
14 000 PLN

Złoty
10 000 PLN

Srebrny
8 000 PLN

Brązowy
5 000 PLN

max 1

max 3

bez ograniczeń

bez ograniczeń

Możliwe dodatkowe
zniżki do pakietów
grupowych

Możliwe dodatkowe
zniżki do pakietów
grupowych

Możliwe dodatkowe
zniżki do pakietów
grupowych

Materiały marketingowe sponsora
Kampania w Social Media z logo sponsora
Tytuł sponsora konferencji PMI
Logotyp Sponsora na stronie internetowej konferencji
Logo Sponsora na telebimach podczas wydarzenia
Roll-up Sponsora w holu
Roll-up na sali konferencji
Tekst marketingowy w Social Media
Wspomnienie nazwy sponsora
podczas konferencji
Prezentacja firmy Sponsora

10 min

Tytuł sponsora generalnego
Zniżka na bilety grupowe dla
pracowników

Możliwe dodatkowe
zniżki do pakietów
grupowych

Zapraszamy do
kontaktu
Masz własny pomysł na wsparcie konferencji?
Chciałbyś dopasować pakiet sponsorski do potrzeb twojej firmy?
Jesteśmy otwarci na propozycje.

Justyna Różycka-Antkowiak
justyna.rozycka-antkowiak@pmi.org.pl
+48 781 053 072

Anna Wierna
anna.wierna@pmi.org.pl
+48 662 144 576

/pmipcwroclaw

/pmiwroclaw

/pmipcwroclaw

