Międzynarodowy Kongres PMI Poland Chapter to prestiżowa
i największa tego typu inicjatywa w branży Zarządzania Projektami
w Polsce. Konferencja poświęcona jest najnowszym trendom
z dziedziny Zarządzania Projektami, Programami, Zwinności
i Przywództwa - niezmiennie od lat wpisuje się w kalendarz
najważniejszych wydarzeń dla kadry managerskiej w Polsce.
Głównym celem Kongresu jest integracja oraz inspiracja uczestników
najnowszymi trendami oraz nowościami w świecie nieustannie
rozwijających się stylów pracy, przywództwa i organizacji projektów.
Tegoroczny Kongres będzie okazją do wysłuchania nietuzinkowych
prelegentów, nowego spojrzenia na wyzwania w dziedzinie
przywództwa w dynamicznie zmieniającym się globalnym otoczeniu
oraz poznania najnowszych trendów, które będą kształtować
globalną gospodarkę w najbliższych latach.

16. EDYCJA
Międzynarodowy Kongres PMI
Poland Chapter

22-24 listopada 2021
ONLINE

25 listopada 2021
Warszawa

PONAD 200 UCZESTNIKÓW
w czasie Kongresu w 2020 roku

Kongres umożliwia profesjonalistom wymianę doświadczeń oraz
stanowi okazję do podzielenia się praktyczną i niezbędną wiedzą
z zakresu zarządzania projektami, to także doskonała okazja
nawiązania nowych relacji biznesowych.

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. International PMI Poland Chapter Congress organizowany jest co roku przez Polski Oddział
Project Management Institute - PMI Poland Chapter.

EDUKACJA

CERTYFIKACJA

PROGRAM MENTORINGOWY

Cykliczne seminaria, warsztaty i szkolenia
organizowane przez lokalne oddziały PMI blisko 100 wydarzeń w ciągu roku.
Publikacja merytorycznych artykułów m.in.
na łamach pisma "Strefa PMI",
udostępnianie zasobów biblioteki PMI.

Wspieranie certyfikacji potwierdzającej
umiejętności i kompetencje w obszarze
zarządzania projektami zgodnie ze
standardami PMI m.in. PMBOK Guide 7 rozpoznawalnych na całym świecie
certyfikatów m.in. PMP, PMI-ACP.

Możliwość współpracy z doświadczonym
ekspertem - Mentorem, w celu odkrycia
własnego potencjału, doskonalenia
kompetencji i rozwijania talentów.

WYDARZENIA
6 corocznych konferencji o zasięgu
międzynarodowym, promujących dobre
praktyki w zarządzaniu projektami, a także
rozwój kompetencji managerskich.

WSPÓŁPRACA

DZIAŁANIA CSR

Współpraca
partnerska
z
biznesem,
uczelniami wyższymi, administracją publiczną,
start'upami i mediami w zakresie wsparcia
merytorycznego, promocji oraz szerzenia
dobrych praktyk w zarządzaniu projektami.

Realizacja charytatywnych projektów
edukacyjno-wychowawczych - obozy, kolonie
dla dzieci z domów dziecka i rodzin
najuboższych m.in EnglishSummer/Winter
Camp, PM Kids Camp.

BUDOWANIE RELACJI
Dzięki nowoczesnym narzędziom,
uczestnictwo w Kongresie umożliwia
nawiązywanie nowych kontaktów
biznesowych jeszcze skuteczniej niż
podczas stacjonarnych wydarzeń.

W gronie uczestników Kongresu można spotkać
przede wszystkim przedstawicieli wyższej kadry
zarządzającej, kierowników projektów, pracowników
biur projektów, osoby posiadające certyfikaty i/lub
zainteresowane rozwojem oraz podnoszeniem
kompetencji
managerskich,
przedstawicieli
największych ośrodków biznesowych zarówno z Polski
jak i spoza granic kraju z wielu branż gospodarki m.in.
finansowej, ICT, inżynieryjnej, konstrukcyjnej.

PRELEKCJE I WARSZTATY
Inspirujące wykłady oraz praktyczne
warsztaty, rozwijające umiejętności
oraz
kompetencje
niezbędne
managerom średniego i wyższego
szczebla.

JAKOŚĆ I MERYTORYKA
Wysoki
poziom
merytoryczny
gwarantuje udział światowej klasy
specjalistów, wykładowców i mówców
z wieloletnią praktyką w dziedzinie
zarządzania projektami.

Sponsoring 16. Międzynarodowego Kongresu PMI PC
to wyjątkowa okazja do współpracy ze znanym
liderem w branży Zarządzania Projektami – Project
Management Institute, a tym samym dotarcia do osób
bezpośrednio odpowiedzialnych za zarządzanie
projektami w wielu firmach w Polsce oraz promocji
Państwa usług I produktów.
Gwarantujemy swobodną i otwartą na współpracę
atmosferę spotkania.

16. Kongres PMI PC po raz drugi odbędzie się na
nowoczesnej platformie do organizacji wydarzeń
online HOPIN. Dzięki zaawansowanym i jednocześnie
intuicyjnym funkcjonalnościom pozwala ona na
rozbudowaną prezentację sponsorów podczas
Kongresu, a uczestnikom zapewnia płynny i swobodny
udział z dowolnego miejsca na świecie.

Wirtualna recepcja z logotypami sponsorów, do której
trafiają wszyscy uczestnicy.

Stoisko sponsora z możliwością:
• wyświetlania prezentacji lub filmu,
• czatu z uczestnikami,
• zamieszczania ofert specjalnych.

1

Logo na stronie Kongresu

2

Podziękowanie dla sponsora podczas Kongresu

3

Dedykowany post na mediach społecznościowych Kongresu

4

Informacja w newsletterze wysyłanym do uczestników

5

Inserty do pakietów powitalnych dla uczestników

6

Liczba wejściówek zawartych w pakiecie

3

7

2

7

Pula kodów zniżkowych z rabatem 25% na bilety

3

7

2

8

Wirtualne stoisko z możliwością interakcji podczas Kongresu

9

Możliwość przeprowadzenia konkursu z nagrodami

8 000 PLN

15 000 PLN

6 000 PLN

10 Publikacja 1 artykułu lub 1 reklamy na łamach kwartalnika „Strefa PMI”
11 Dostęp do bazy adresów e-mail uczestników Kongresu*
12 Stoisko sponsora podczas warsztatów stacjonarnych

Wartość

* dotyczy uczestników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Jeśli propozycja udziału w 16. Kongresie PMI PC jest dla
Państwa interesująca, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Anna Kustrzepa

Chętnie porozmawiamy również o innych możliwościach
współpracy przy wydarzeniu, które pozwolą Państwu
efektywnie zaprezentować swoją ofertę i dotrzeć do
kluczowych odbiorców.

anna.kustrzepa@pmi.org.pl
+48 784 515 885

Lider Zespołu ds. Partnerów i Sponsorów

congress.pmi.org.pl

