OFERTA SPONSORSKA

KIM JESTEŚMY?
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. Wspieramy obecnie ok. 2.9 mln profesjonalistów
z całego świata w rozwijaniu wiedzy z zakresu zarządzania.
Przyświecające nam wartości to:

dzielnie się

wysoka jakość

wiedzą

usług

profesjonalizm

współpraca

IDEA EVENTU
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!

Podczas tej konferencji nasz gość specjalny Sylwia

Królikowska,

psycholożka

i

trenerka

biznesu,

która od 17 lat wspiera największe firmy w zwiększaniu ich
efektywności, zdradzi nam tajniki bycia skutecznym leaderem.

FORMUŁA WYDARZENIA
Event organizowany będzie w wersji online

21

października

2021

(dzień

wykładów

online)

–

agenda pojawi się wkrótce na naszej stronie
22

października

2021

(dzień

warsztatów)

–

możliwość wzięcia udziału w praktycznych warsztatach poprowadzonych
przez dedykowanych trenerów

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie wydarzenia:
www.management360.pl

PROFIL UCZESTNIKA

Profesje uczestników naszych wydarzeń:
Project Manager
Operacje & IT
Finanse

Ponad 50% uczestników to pracownicy

HR

dużych przedsiębiorstw i korporacji

Sprzedaż

posiadających certyfikat PMP
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Firmy z jakich wywodzą się członkowie PMI/uczestnicy naszych wydarzeń:

DOŚWIADCZENIE I ZASIĘGI
Rok 2020 był niemałym wyzwaniem - jako PMI udowodniliśmy jednak, że nowo
zaadoptowane rozwiązania pozwalają organizować wirtualne eventy, które angażują
i odnoszą sukces!

• 2.5tys followersów

• 1tys followersów

• 8.6 tys zasięg organiczny

• na nasze posty reaguje

• na nasze posty reaguje
ok. 3 tys osób/post
• odzew na eventy online:
30 tys reakcji/1 tys odpowiedzi

ok. 2.2 tys osób/post

KORZYŚCI SPONSORA

kampania

rozwój kadry

promocja

marketingowa

budowanie sieci

budowanie

partnerstwo z

kontaktów

wizerunku

międzynarodową
marką

PAKIETY SPONSORSKIE
SPONSORSKIE I
PAKIETY
dostępność: 1

dostępność: 3

dostępność: ∞

dostępność: ∞

Platynowy

Złoty

Srebrny

Brązowy

10 000 PLN

6 000 PLN

4 000 PLN

2 000 PLN

nazwa firmy wspomniana w trakcie konferencji (2 dni)

6 wzmianek

4 wzmianki

2 wzmianki

1 wzmianka

kampania w Social Media (FB, LinkedIN) z logo sponsora

10 postów

6 postów

4 posty

2 posty

email marketingowy z logo sponsora wysyłany do
subskrybentów newslettera PMI Wroclaw
darmowe bilety na 1 dzień konferencji

logotyp sponsora na oficjalnej stronie konferencji wraz z
linkiem przekierowującym do www
kody promocyjne uprawniające do zniżki - 20 szt.
logo sponsora na formularzu rejestracji uczestnika
nagroda od sponsora w konkursie networkingowym

materiały promocyjne sponsora wysyłane do uczestników
przed eventem
informacja nt. produktów/usług sponsora na oficjalnej stronie
internetowej
prezentacja firmy w trakcie 1 dnia konferencji (15 min)

wirtualne Expo stoisko z możliwością wyświetlania swoich
treści i bezpośr. kontaktu z uczestnikami (link do demo)

tytuł sponsora generalnego konferencji PMI z zaznaczeniem
inf. na początku konferencji

możliwość zorganizowania konkursu/gry angażującej dla
uczestników
video/slajd promocyjny sponsora pomiędzy prelekcjami

20 szt.

15 szt.

10 szt.

5 szt.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Masz własny pomysł na wsparcie konferencji?

Chciałbyś dopasować pakiet sponsorski do potrzeb Twojej firmy?
Porozmawiajmy ! Jesteśmy otwarci na Twoje propozycje.

Kornelia Trzęsowska
kornelia.trzesowska@pmi.org.pl
+48 501 569 018

Aneta Kisielewska-Borgul
aneta.kisielewska-borgul@pmi.org.pl
+48 669 375 669

/pmipcwroclaw

/pmipcwroclaw

/pmiwroclaw

