Tworzymy spotkania,
z których

WYNIKA WIĘCEJ...

JEŻELI :
chciałbyś mieć skuteczny event marketing;
chcesz zrobić swój firmowy event z kimś,
kto ma w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie
i zrobił to już nie raz;
szukasz kogoś, kto razem z Tobą zrobi udaną konferencję,
przejmując większość pracy i trudnych zadań;
zależy Ci tylko na właściwych uczestnikach
o pożądanym profilu;
potrzebujesz niebanalnych pomysłów,
jak zbudować relację z potencjalnymi klientami;
chciałbyś mieć dobry follow-up ze spotkania.

TO POROZMAWIAJ

Z NAMI!

SZANOWNI

PAŃSTWO

Zrealizowaliśmy wiele konferencji, mniejszych
i większych spotkań. To lata doświadczeń, masa uczestników
i wielu partnerów. Wiemy od czego zależy udane
wydarzenie – potrafimy zbudować i dostosować przekaz dla
uczestników, umiemy wzbudzić ich zaangażowanie, wiemy, w jaki
sposób prowadzić akcje typu demand generation i jak skutecznie
wesprzeć promocję spotkania.
Znamy dobrze wszystkie elementy ryzyka w takich
projektach i potrafimy nimi skutecznie zarządzać.
Udane konferencje to część naszego DNA. W swojej dziedzinie

jesteśmy ekspertami.

Dobra organizacja i umiejętność prowadzenia projektu eventowego to tylko podstawa – liczy się przede wszystkim
właściwe, odpowiednio liczne audytorium i program – czynniki decydujące o randze i odbiorze spotkania.
Proces rekrutacji uczestników składa się z wielu elementów – potrafimy tym procesem dynamicznie zarządzać
i mamy zasoby niezbędne do jego skutecznej realizacji. Znamy się na stronie merytorycznej – rozmaitych aspektach zastosowań technologii IT w kontekście biznesowym i funkcjonowania instytucji publicznych.
Umiejętność połączenia tych wszystkich elementów stanowi o naszej wartości dodanej.
Zapraszamy do współpracy zarówno przy własnych konferencjach Evention, jak i przy działaniach związanych
z realizacją Waszych wydarzeń. Nasi partnerzy, którzy do nas wracają przy kolejnych konferencjach, a nade wszystko
zadowoleni uczestnicy, to dla nas miara sukcesu i dowód, że nasze działania przynoszą pożądany skutek.

ZACHĘCAMY
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DO KONTAKTU

W OPINII NASZYCH

KLIENTÓW

Evention zdecydowanie wyróżnia się spośród innych na rynku nie tylko profesjonalnym
podejściem do organizowanych projektów poprzedzonym rzetelną analizą, ale przede
wszystkim dużą proaktywnością w trakcie realizacji i umiejętnością przewidywania sytuacji pozwalającą uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Ich pracę cechuje niebywała
dbałość o szczegóły oraz gotowość poprowadzenia projektu od początku do końca,
włącznie z częścią merytoryczną. I to cenimy w Evention najbardziej.
MAŁGORZATA KROH
ENTERPRISE MARKETING LEAD MANAGER AT MICROSOFT POLSKA

Dlaczego warto realizować

konferencje i eventy z EVENTION?

INNOWACYJNA

FORMA

WSPARCIE

MERYTORYCZNE

Zwiększymy skuteczność realizacji Twoich celów biznesowych
Zapewnimy wartościowe spotkanie, które zapewni zwrot
z Twojej inwestycji
Zaproponujemy niebanalną, nieszablonową
i wyróżniającą się formę spotkania
Zadbamy o zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego
programu i najlepszych prelegentów, wykorzystując

PROMOCJA

KONFERENCJI
DOBRY

LEAD

naszą wiedzę, relacje i doświadczenia zebrane przy
realizacji wielu spotkań biznesowych
Dopasujemy profil uczestnika do specyfiki tematu
i zadbamy o obecność tych, na których najbardziej
Ci zależy

UCZESTNIK

W CENTRUM

UWAGI

Zapewnienie obecności właściwych uczestników jest kluczowym czynnikiem.
Dlatego wszystkie nasze działania prowadzą do jednego celu: zgromadzenia właściwych uczestników.
Powodzenie naszych działań zapewnia przemyślana i sprawdzona taktyka, począwszy od solidnego
przygotowania baz danych, poprzez telemarketing, po zaangażowanie właściwych partnerów.
Dodatkowo efekt wzmacniają inne aktywności – przede wszystkim prowadzenie badań, przygotowanie
raportu redakcyjnego.

LEADGENERATION

REFERENCJE

W OPINII NASZYCH

EKSPERTYZA

KONTAKTY

W czasie realizacji konferencji i spotkań biznesowych przez Evention jego pracownicy
wykazują się indywidualnym podejściem, aktywnością w podsuwaniu własnych pomy-

KLIENTÓW

słów i rozwiązań oraz innowacyjnymi formatami zwiększającymi naszą aktywność
i zaangażowanie uczestników. Współpracę oceniam jako bardzo miłą i konstruktywną.
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POZNAJ NASZE DOŚWIADCZENIE

PRZEMYSŁAW GAMDZYK

MEETING DESIGNER ORAZ PREZES
Codziennie pochłania go rozwój biznesu. Z pasją tworzy koncepcje nowych spotkań i ich formatów. Buduje agendy konferencji, spinając razem ciekawych prelegentów i wartościowy kontent. Od 20 lat jest związany
z rynkiem teleinformatycznym w Polsce. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych.
Przez wiele lat związany z Computerworld, CIO w wydawnictwie IDG. Był dziennikarzem, redaktorem, szefem
działu eventów, dyrektorem programów dla kadry kierowniczej. Za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie,
tu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Komunikacji Społecznej IBL PAN.

MARIOLA RAUZER

INNOVATION DESIGNER ORAZ WICEPREZES DS. MARKETINGU
W codziennej aktywności doskonali klasę mistrzowską zarządzania realizacją projektów eventowych,
uwagi poświęca budowie relacji z partnerami konferencji, dbając o to, by projekty Evention przynosiły im
realną wartość. Od 18 lat jest związana z rynkiem teleinformatycznym w Polsce. Ekspert w sprawach komunikacji i marketingu b2b odpowiada za realizację programów marketingowych dla czołowych dostawców rozwiązań IT. Wcześniej była dyrektorem Działu Konferencji w IDG Poland SA oraz product managerem
ds. konferencji i szkoleń w Presspublica, wydawcy dziennika Rzeczpospolita. Za podstawową wartość swojej
działalności traktowała tworzenie skutecznych form komunikacji w biznesie – wyrażanych w formie konferencji
i eventów. Absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania projektami oraz psychologii zachowań rynkowych.
-

W OPINII NASZYCH

KLIENTÓW

zację naszego wydarzenia „hybris day by Atos”, odpowiadając również za rekrutację
i działania promocyjne oraz wsparcie merytoryczne. Współpracę z Evention oceniam jako
profesjonalną i bardzo udaną w zakresie realizacji celów oraz indywidualnego podejścia
do naszych potrzeb.

MIRON NIEWIADOMSKI
PR MANAGER AT ATOS POLSKA

NASZE

REALIZACJE

ATS / ADVANCED THREAT Summit

ATS / ADVANCED THREAT Summit

BMC / BMC Exchange 2015

CUW / Roadshow – Centrum Usług Wspólnych

BMC / BMC Exchange 2015

CYBERGOV / CYBERGOV

CYBERGOV / CYBERGOV

MICROSOFT / Trusted Cloud Day 2015

MICROSOFT / Trusted Cloud Day 2015

W OPINII NASZYCH
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ENGAVE / Cykl Spotkań – Mistrzowie Infrastruktury

PETENT / Petent 2.0

Evention to firma specjalizująca się w wydarzeniach biznesowych z pogranicza biznesu i IT,
która idealnie wpisuje się w naszą strategię działań na polskim rynku. Cenię sobie współpracę z tą firmą ze względu na fachową obsługę, bardzo dobry kontakt z jego przedstawicielami i pracownikami oraz – przede wszystkim – wysoki poziom merytoryczny i rzetelność
świadczonych usług. Spotkania, które są organizowane przez firmę Evention, są zawsze
przygotowane profesjonalnie, a udział w nich przynosi realne korzyści biznesowe.
KATARZYNA GORZELAK-REK
MARKETING MANAGER EASTERN EUROPE AT INTEL SECURITY
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