
Tworzymy spotkania,
z których

JEŻELI :

TO POROZMAWIAJ

Z NAMI!

  chciałbyś mieć skuteczny event marketing;

  planujesz zorganizować firmowy event z kimś, kto ma 
w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie i realizował 
zarówno konferencje stacjonarne jak również ONLINE

  szukasz kogoś, kto razem z Tobą zrobi udaną konferen-
cję, 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.

WYNIKA WIĘCEJ...



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 sy-

tuacji 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

W OPINII NASZYCH 
KLIENTÓW

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 aspek-
tach 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

DO KONTAKTU
Przemysław Gamdzyk Mariola Rauzer

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.

SZANOWNI
PAŃSTWO
SZANOWNI
PAŃSTWO Zrealizowaliśmy wiele konferencji, mniejszych

i większych spotkań. To lata doświadczeń, wielu uczestników
i partnerów. Wiemy od czego zależy udane
wydarzenie – potrafimy zbudować i dostosować przekaz do
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  
podczas takich projektów i potrafimy nimi skutecznie zarządzać.
Udane konferencje to część naszego DNA. W tej dziedzinie
jesteśmy ekspertami.

Dobra organizacja i umiejętność prowadzenia projektu eventowego to tylko podstawa – a liczy się przede 
wszystkim odpowiednio dobrane i liczne audytorium oraz program – to one decydują o randze i odbiorze 
spotkania. Proces rekrutacji uczestników składa się z wielu elementów – potrafimy tym procesem dynamicznie 
zarządzać. 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 - usuwamy
Zapraszamy do współpracy zarówno przy własnych konferencjach Evention, jak i przy działaniach związanych z 
realizacją Twoich 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.



W czasie realizacji konferencji i spotkań biznesowych przez Evention jego pracownicy  

wykazują się indywidualnym podejściem, aktywnością w podsuwaniu własnych pomy-

słów i rozwiązań oraz innowacyjnymi formatami zwiększającymi naszą aktywność  

i zaangażowanie uczestników. Współpracę oceniam jako bardzo miłą i konstruktywną.

KONRAD HOSZOWSKI
TECHNICAL ACCOUNT MANAGER AT AB INITIO SOFTWARE

LEADGENERATION REFERENCJE EKSPERTYZA KONTAKTY

Dlaczego warto realizować  
konferencje i eventy z EVENTION?

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  
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 właści wych uczestników jest kluczo wym 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, przygotowa nie 
raportu redakcyjnego.

DOBRY 
LEAD

WSPARCIE 
MERYTORYCZNE

PROMOCJA
KONFERENCJI

INNOWACYJNA 
FORMA

W OPINII NASZYCH 
KLIENTÓW
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Dlaczego warto realizować
konferencje i eventy z EVENTION?

  Zwiększymy skuteczność realizacji  
Twoich celów biznesowych

  Zorganizujemy wartościowe spotkanie

  Zaproponujemy niebanalną, nieszablonową  
i wyróżniającą się formę spotkania

  Zapewnimy wysoki poziom merytoryczny 
programu i najlepszych prelegentów, 
wykorzystując 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.

Dotarcie z przekazem do właściwych osób jest kluczowym czynnikiem.
Dlatego wszystkie nasze działania skupiają się na jednym celu: zgromadzeniu 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 oraz   
przygotowanie raportu redakcyjnego.



-

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

MARIOLA RAUZER
INNOVATION DESIGNER ORAZ WICEPREZES DS. MARKETINGU

PRZEMYSŁAW GAMDZYK
MEETING DESIGNER ORAZ PREZES
Codziennie pochłania go rozwój biznesu. Z pasją tworzy koncepcje nowych spotkań i ich formatów. Budu-
je 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 swo-
jej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, 

 

-
tu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Komunikacji Społecznej IBL PAN.

-

 

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 ko-
munikacji i marketingu b2b odpowiada za realizację programów marketingowych dla czołowych dostaw-
ców 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

POZNAJ NASZE DOŚWIADCZENIE



Poznaj nasze realizacje 

ORGANIZUJEMY WAŻNE DLA BRANŻY KONFERENCJE 
GROMADZĄCE SETKI UCZESTNIKÓW, ZNAKOMITYCH  
EKSPERTÓW ORAZ GOŚCI SPECJALNYCH Z ZAGRANICY:

WWW.ATSUMMIT.PL

ADVANCED THREAT SUMMIT

WWW.BIGDATATECHWARSAW.EU

WWW.CYBERGOV.PL

 BIG DATA TECHNOLOGY WARSAW SUMMIT

 CYBERGOV

http://www.atsummit.pl
http://www.bigdatatechwarsaw.eu
http://www.cybergov.pl


PRZYGOTOWUJEMY SPECJALISTYCZNE KONFERENCJE  
DLA ŚCIŚLE OKREŚLONYCH GRUP PROFESJONALISTÓW: 

INFRASEC

 TECHNOLOGY RISK 
MANAGEMENT FORUM

BPA SUMMIT

RIBA FORUM

CDO FORUM

FC FORUM

WWW.INFRASECFORUM.PL

WWW.TECHRISK.PL

WWW.BPASUMMIT.PL

WWW.RIBAFORUM.PL

WWW.CDOFORUM.PL

WWW.FCFORUM.PL

Poznaj nasze realizacje 

http://www.infrasecforum.pl
www.techrisk.pl
http://www.bpasummit.pl
www.ribaforum.pl
www.cdoforum.pl
www.fcforum.pl


REALIZUJEMY OD A DO Z  
KONFERENCJE DLA NASZYCH KLIENTÓW: 

WWW.CYBERSECURITYGOV.PLWWW.AUTOMATIONFORUM.PL

ENTERPRISE AUTOMATION FORUM CYBERSECURITY

ROZWIJAMY SPOŁECZNOŚCI, w których managerowie i profesjonaliści mogą wymieniać się  
doświadczeniami, nawiązywać interesujące relacje biznesowe oraz swobodnie rozmawiać: 

CSO 
COUNCIL

CYBER WOMEN 
COMMUNITY

HR DATA CLUB

WWW.CSOC.PL WWW.LINKEDIN.COM/SHOWCASE/
CYBER-WOMEN-COMMUNITY/

WWW.LINKEDIN.COM/SHOWCASE/
HRDATACLUB/

Poznaj nasze realizacje 

www.automationforum.pl
www.cybersecuritygov.pl
www.csoc.pl
https://www.linkedin.com/showcase/cyber-women-community/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/showcase/hrdataclub/?viewAsMember=true


SZKOLIMY PODCZAS WARSZTATÓW
ORAZ SZKOLEŃ ONLINE:

WWW.INFRASECFORUM.PL/WARSZTATY/
WWW.BIGDATATECHWARSAW.EU/WORKSHOPS/

WWW.AKADEMIA.EVENTION.PL

AKADEMIA EVENTION  WARSZTATY TOWARZYSZĄCE 
KONFERENCJOM, M.IN.:

LET’S GO VIRTUAL! POZNAJ NASZE REALIZACJE ONLINE!

Rok 2020 postawił przed nami nowe i trudne zadania. Warunki pracy podyktowane pandemią COVID-19  
wykluczały bezpośrednie spotkania.  Odpowiadając na wyzwania obecnych czasów i wierząc w to, że konferencje 
i spotkania nadal są potrzebne i uczestnikom, i partnerom przenieśliśmy nasze spotkania  w świat online. W  nowym 
systemie zrealizowaliśmy już 3 duże, kilkusetosobowe konferencje online oraz wiele mniejszych spotkań i debat na 
kilkudziesięciu uczestników.

CYBERGOV 2020 
ONLINE 

BPA SUMMIT 2020 
ONLINE 

TECHRISK 2020 
ONLINE 

200 UCZESTNIKÓW ONLINE 400 UCZESTNIKÓW ONLINE 180 UCZESTNIKÓW ONLINE

Poznaj nasze realizacje 

www.akademia.evention.pl
WWW.bigdatatechwarsaw.eu/workshops/


NASZE KONFERENCJE MAJĄ ZAWSZE BOGATY PROGRAM.  
Aby w pełni odzwierciedlić złożoność i różnorodność agendy, jak również różnorodne możliwości interakcji 
uczestników i partnerów w świecie online, zbudowaliśmy i stale udoskonalamy swój system realizacji wy-
darzeń - w całości skrojony na miarę. Łączymy w nim własne technologie i różnorodne rozwiązania online 
zewnętrznych dostawców, budując w ten sposób unikalną wartość dla uczestnika i partnera konferencji.

Podczas wykładu online uczestnicy widzą 
prezentację, prelegenta oraz zadają pytania na 
czacie. Po wykładzie w specjalnym, wirtualnym 
pokoju rozmawiają z prelegentami na żywo. 

Panele dyskusyjne z udziałem  
ekspertów cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem

Podczas dyskusji przy okrągłych stołach  
każdy wybiera najciekawszy dla siebie temat

Poznaj nasze realizacje 



Pierwszy raz uczestniczyłem w konferencji on-line. I muszę 
pogratulować Państwu pracy. Konferencja technicznie 
przygotowana naprawdę dobrze, całość bardzo intuicyjna, 
podział na podgrupy dla mnie nawet łatwiejszy do ogarnięcia 
niż w hotelu. Jedyna niedogodność brak możliwości 
spotkania face in face.

DARIUSZ JĘDRYCZEK
SMARTECH-IT

Format konferencji wbrew moim początkowym
obawom okazał się zaskakująco trafny. Bardzo
podobały mi się różnorodne podejścia
prelegentów jak i rozległa tematyka.

MACIEJ CHODZIAKIEWICZ
LUFTHANSA GLOBAL BUSINESS SERVICES

Bardzo ciekawa konferencja i świetnie sprawdza się
w formule online. Praktycy w najlepszym wydaniu.

DAWID MARCINIAK 
POLOMARKET SP. Z O.O.

W opinii uczestników
konferencji online:



Sytuacja, z którą przyszło nam zmierzyć w związku 
z koronawirusem Covid-19, wymagała znalezienia 
alternatywnego rozwiązania i sposobu komunikacji. 
Współpraca z firmą Evention przy realizacji eventu CyberGov 
w wersji online był dla nas nowym doświadczeniem. Dzięki 
profesjonalnemu podejściu a także otwartości i elastyczności 
Organizatora, udało nam się znaleźć rozwiązanie, które nie 
tylko pozwoliło na stworzenie platformy dopasowanej do 
naszych potrzeb, ale również umożliwiającej osiągnięcie celu 
biznesowego. W sytuacji, w której musimy szukać nowych 
rozwiązań, znalezienie zaufanego Partnera jest kluczowe. 
Nam się udało. 

MAGDALENA MAKAREWICZ
INTEGRATED MARKETING SPECIALIST, DISPLAY MATERIALS & SYSTEMS DIVISION 3M

W opinii partnera konferencji online:

PARTNERZY DZIĘKI WIRTUALNYM  
STOISKOM ORAZ SPOTKANIOM ONE2ONE  
BEZPOŚREDNIO DOCIERAJĄ DO UCZESTNIKÓW



EVENTION SP. Z O.O.
ul. Rondo ONZ 1   |   00-124 Warszawa
tel. +48 22 535 30 33   |   faks +48 22 535 30 98   |   kom. +48 509 622 541

www.evention.pl   |   kontakt@evention.pl

NIP 525-25-64-839   |   REGON 146871262   |   KRS 00004838000

ZAUFALI 
NAM

Stoisko wirtualne www.evention.pl

ZAUFALI NAM

Firma specjalizująca się w tworzeniu spotkań biznesowych. Wydarzenia biznesowe traktuje jako integralny i trudny 
do zastąpienia element budowania relacji i poprawy efektywności tych relacji pomiędzy firmami, a tak naprawdę 
tworzącymi je ludźmi. Zespół tworzących spółkę osób ma na swoim koncie ponad 100 różnych projektów i blisko 
20 lat skumulowanego doświadczenia, dysponując bardzo unikalnym zestawem kompetencji i doświadczeń ze-
branych przez lata pracy nad biznesowymi spotkaniami w kontekście rynku i tematyki IT i telekomunikacji. Posiada 
kompetencje redakcyjne, analityczne oraz szeroką sieć networkingową wśród tzw. decisonmakers i bardzo wiele 
budowanych przez lata relacji w świecie ICT.

W OPINII NASZYCH KLIENTÓW

„Sytuacja, z którą przyszło nam zmierzyć w związku z koronawirusem Covid-19, wymagała znalezienia alternatywnego 
rozwiązania i sposobu komunikacji. Współpraca z firmą Evention przy realizacji eventu CyberGov w wersji online był 
dla nas nowym doświadczeniem. Dzięki profesjonalnemu podejściu a także otwartości i elastyczności Organizatora, 
udało nam się znaleźć rozwiązanie, które nie tylko pozwoliło na stworzenie platformy dopasowanej do naszych potrzeb, 
ale również umożliwiającej osiągnięcie celu biznesowego. W sytuacji, w której musimy szukać nowych rozwiązań, 
znalezienie zaufanego Partnera jest kluczowe. Nam się udało. ”

Magdalena Makarewicz 
Integrated Marketing Specialist, Display Materials & Systems Division 
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