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Project Management Institute
PMI to największa międzynarodowa organizacja non-profit, 

istniejąca od 1969 roku i zrzeszająca ekspertów zarządzania

projektami w ponad 185 krajach. 

Aktualnie na świecie działa ok. 700 000 członków.

PMI promuje dziedzinę zarządzania projektami i definiuje rolę

Kierownika Projektu we wszystkich sektorach gospodarki.  

Organizacja tworzy 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:

wysoka jakość 

usług

profesjonalizm współpracadzielnie się 

wiedzą
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Konferencja odbędzie się w formule offline, 28 - 30 września

2022.

Nasze wydarzenie zorganizowane będzie w wyjątkowym miejscu

na mapie Wrocławia - Concordia Design, ulokowanej w samym

sercu stolicy Dolnego Śląska. 

Nieszablonowy budynek, z XIX- wieczną fasadą znajduje się na

Wyspie Słodowej w otoczeniu soczystej zieleni, malowniczym

widokiem na rzekę Odrę, a zarazem świetnie skomunikowane z 

każdym zakątkiem miasta.



PRELEGENCI

GRZEGORZ SZAŁAJKO

Międzynarodowy ekspert w obszarze

zarządzania projektami. Wspiera organizacje

w kluczowych inicjatywach strategicznych, 

transformacjach oraz budowaniu strategii. 

Edytor wiodący i jeden z architektów

globalnego standardu oceny projektów IPMA 

Project Excellence Baseline. Honorowy

członek Project Management Association 

of Nepal (PMAN). 

MICHAŁ DUSIŃSKI

Doświadczony programista i przedsiębiorca, od 

dwudziestu lat związany z branżą IT. Od zawsze

zakochany (z wzajemnością) w metodykach Agile, 

ostatnio zaangażowany w burzliwy związek z 

machine learning i ze sztuczną inteligencją.

DOMINIK JUSZCZYK
Certyfikowany trener Instytutu 

Gallupa oraz uznany facylitator, 

przedsiębiorca. Tworzy produkty i 

usługi, które pomagają działać 

produktywnie, w zgodzie ze sobą. 

Współpracuje z firmami jako trener i 

konsultant – pomaga budować 

zespoły oparte na mocnych stronach.



KEYNOTE 

Janina Bąk

Komendantka komedii w JaninaDaily.com. 

Panga biznesu w firmie Janina Daily spółka z żadną

odpowiedzialnością. 

Steven Spielberg statystyki na kanale YT „Statystycznie

rzecz biorąc”. 

Posiada następujące osiągnięcia życiowe:

● Jej książka „Statystycznie rzecz biorąc. 

Czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby zdobyć Nobla” 

(KUP JĄ!!!) w rok sprzedała

się w liczbie 100000 egzemplarzy i przebiła

w topce Empiku wszystkie części sagi erotycznej

Blanki Lipińskiej, co technicznie rzecz biorąc czyni

z niej Blankę Lipińską statystyki.

● Nagrania z wykładu o statystyce, który wygłosiła

na TEDx Koszalin i TEDx Katowice, mają ponad 110 

000 wyświetleń każde. To pierwsze było przez

moment popularniejsze niż wideo Zenka Martyniuka

● Oprócz Polski, występowała również w Szwecji, 

Niemczech i Wielkiej Brytanii, i wszędzie strasznie

śmiano się z jej żartów o odchyleniu standardowym. 

Wyplotła kiedyś koszyk z kabanosów na FB Lajwie, 

a 85000 osób to obejrzało, co jest ostateczną

odpowiedzią na pytanie jej mamy: „Janina, a co ty 

będziesz robić po tym doktoracie?” 

Umie liczyć, opowiadać i opowiadać o liczeniu. 
W jej historiach zasób słów jest tak bogaty, 
że mógłby samodzielnie spłacić cały dług 

publiczny Grecji. 
Lubi uczyć ludzi, że ze statystyką

można i należy się zaprzyjaźnić. 

Influencerka roku 2021 
Wprost



NASI 
ODBIORCY

PMI O/WROCŁAW
W

W
W

.M
A
N
A
G
EM

EN
T3

6
0
.P
L

0 10 20 30

Project Manager 

Operacje & IT 

Finanse 

HR 

Sprzedaż 

Inne 

Ponad 50% uczestników to 

pracownicy dużych przedsiębiorstw  

i korporacji posiadających certyfikat 

PMP

Profesje/branże uczestników naszych wydarzeń:

Firmy z jakich wywodzą się członkowie PMI/uczestnicy 

naszych wydarzeń:



NASZE ZASIĘGI

8.6 TYS ZASIĘG ORGANICZNY

2.5 TYS FOLLOWERSÓW
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3 TYS. REAKCJI / POST

3O TYS. REAKCJI & 1 TYS ODPOWIEDZI/

EVENTY ON-LINE

1.5 TYS OBSERWATORÓW

2 TYS REAKCJI / POST



KORZYŚCI 

SPONSORA

skuteczna

kampania 

marketingowa

rozwój 

kadry

budowanie 

pozytywnego 

wizerunku i 

prestiżu

budowanie 

sieci 

kontaktów

promocja 

produktów i 

usług

partnerstwo z 

międzynarodową 

marką

wyeksponowanie 

znaku firmowego 

Sponsora

wzrost 

zaufania 

konsumentów
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PAKIETY 
dostępność: 1
Platynowy

dostępność: 3
Złoty

dostępność: ∞
Srebrny

dostępność: ∞
Brązowy

15 000 PLN 10 000 PLN 5 000 PLN 3 000 PLN

Nazwa firmy wspomniana w trakcie konferencji (3 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 darmowe bilety na 2 dni konferencji 3 szt. 2 szt. 1 szt.

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/quizie/loterii PMI

Materiały promocyjne sponsora dołączone do pakietów 
powitalnych dla uczestników

Informacja nt. Produktów/usług  sponsora na oficjalnej 
stronie internetowej 

Prezentacja firmy w trakcie 2 dni konferencji (15 min)

Stoisko z możliwością promowania swoich 
produktów/usług

Tytuł sponsora generalnego konferencji PMI z 
zaznaczeniem inf. Na początku konferencji

Możliwość zorganizowania konkursu/gry angażującej dla 
uczestników

Video/slajd promocyjny sponsora pomiędzy prelekcjami 



SKONTAKTUJ 

SIĘ Z NAMI
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Masz własny pomysł na wsparcie konferencji? 

Chciałbyś dopasować pakiet sponsorski do potrzeb Twojej
firmy? 

Porozmawiajmy ! Jesteśmy otwarci na Twoje propozycje. 

Kornelia Trzęsowska

Vice Dyrektor do spraw relacji z biznesem

kornelia.trzesowska@pmi.org.pl

+48 501 569 018

Anna Karnafel

Vice Dyrektor do spraw administracji i członkostwa

anna.karnafel@pmi.org.pl

+48 504 919 408

/pmipcwroclaw /pmipcwroclaw /pmiwroclaw

Naszym Partnerem Strategicznym
w roku 2022 jest


