OFERTA
MARKETINGOWA
Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję współpracy dotyczącej
Konferencji od Flipera do Dewelopera. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, poświęcone Inwestorom, którzy chcą wejść na wyższy poziom
inwestowania w nieruchomości. Ideą Forum jest zrzeszenie w jednym miejscu
zarówno wytrawnych, jak i początkujących Inwestorów oraz profesjonalistów
bezpośrednio związanych z branżą deweloperską, w celu wymiany kontaktów,
wzajemnej inspiracji, tworzenia wzorców i przekazywania wiedzy.
Forum ma charakter wysoce merytoryczny i podzielone jest na dwie części.
Pierwsza część dedykowana jest osobom, które chcą zacząć inwestować
w nieruchomości, druga skierowana jest do doświadczonych Inwestorów,
którzy chcą zacząć realizować projekty deweloperskie. Poza wykładami oraz
panelem dyskusyjnym do dyspozycji uczestników będą stanowiska partnerów,
oferujących usługi i produkty związane z branżą nieruchomości oraz rynkiem deweloperskim.

Wydarzenie odbędzie 5 grudnia 2019r (czwartek) w Warszawie w prestiżowym Renaissance Warsaw Airport Hotel***** przy ul. Żwirki i Wigury 1H.
Weźmie w nim udział 150 Inwestorów oraz 6 Prelegentów – Inwestorów
i praktyków z dużym doświadczeniem na rynku deweloperskim.
Ważnym elementem spotkania będzie networking, zaplanowany w eleganckiej
scenerii Hotelu w trakcie przerw kawowych, lunchu oraz po zakończeniu
części oficjalnej.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla Sponsorów konferencji. Przygotowaliśmy gotowy plan promocji Państwa firmy w trakcie jednego z ważniejszych spotkań dla osób, które wchodzą do branży deweloperskiej. Szczegóły
wybranego pakietu chętnie zmodyfikujemy tak, by najlepiej odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

GOŚCIE FORUM
UCZESTNICY
• Inwestorzy z wieloletnim stażem na rynku nieruchomościowym, w tym
deweloperskim
• Inwestorzy aktywnie działający na rynku nieruchomości
• Przedstawiciele firm oferujących usługi budowlane i skierowane do
deweloperów
• Agenci pośrednictwa nieruchomości i zarządcy nieruchomości
• Doradcy podatkowi
• Radcy prawni i notariusze
• Architekci, geodeci i projektanci wnętrz
• Przedstawiciele miast oferujących grunty pod inwestycje deweloperskie
• Eksperci oraz praktycy rynku inwestycji deweloperskich
• Finansiści
• Specjaliści rynku usług nieruchomościowych

SKRÓCONY PROGRAM FORUM
10:00 – 10:45 (45 min) „Droga do miliona”
Marek Waberski
10:45 – 11:30 (45 min) „Flipuj po milion i zarabiaj na licytacjach komorniczych”
Darek Górski
11:30 – 12:00 (30 min)

Przerwa Kawowa

12:00 – 12:45 (45 min) Debata
„Trendy inwestycyjne na 2020”
12:45 – 14:15 (90 min)

Wspólny Lunch

14:15 – 15:00 (45 min) „Jak skutecznie negocjować cenę nieruchomości”
Marcin Sebastian Rogowski
15:00 – 15:45 (45 min) „Co nas czeka w podatkach w 2020”
Marek Golec
15:45 – 16:15 (30 min)

Przerwa kawowa

16:15 – 17:00 (45 min) „Jak zweryfikować działkę pod projekt deweloperski”
Adrian Hołub
17:00 – 17:45 (45 min) „Od Flipera do Dewelopera”
Tomasz Stawiarz
17:45 – 18:00 (15 min)

Podsumowanie części merytorycznej

18:00 – 24:00    

After-party i ekskluzywna wymiana kontaktów
w Club Lounge

OFERTA SPONSORSKA
ZŁOTY SPONSOR 17000 zł (brutto)
• wystąpienie na scenie 20 min (prezentacja marki) lub udział w panelu
dyskusyjnym z ekspertami w branży
• wzmianka o marce podczas wydarzenia
• umieszczenie logo Sponsora na stronie www
• dodanie materiałów Sponsora do welcome packów
• stoisko promocyjne 4 mkw. w miejscu uzgodnionym z organizatorem
• wysyłka jednego e-mailingu Sponsora do bazy organizatora
• ustawienie jednego roll-upu w sali konferencyjnej (we wskazanym miejscu)
• 2 bilety STANDARD i 2 bilety VIP na Forum dla przedstawicieli Sponsora
o wartości 4000zł
• publikacja o marce na Fan Page Akademii Deweloperów

SREBRNY SPONSOR 12000 zł (brutto)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

case study – kwadrans prezentacji na scenie lub udział w panelu dyskusyjnym
umieszczenie logo Sponsora na stronie www
dodanie materiałów Sponsora do welcome packów
stoisko promocyjne 4 mkw. w miejscu uzgodnionym z organizatorem
wysyłka jednego e-mailingu Sponsora do bazy organizatora
ustawienie jednego roll-upu w sali konferencyjnej (we wskazanym miejscu)
4 bilety STANDARD Forum dla przedstawicieli Sponsora o wartości 2000zł
publikacja o marce na Fan Page Akademii Deweloperów
wzmianka o marce podczas wydarzenia

BRĄZOWY SPONSOR 5000 zł (brutto)
•
•
•
•
•

stoisko promocyjne 2m2 w foyer Forum
umieszczenie logo Sponsora na stronie www
publikacja o marce na Fan Page Akademii Deweloperów
wzmianka o marce podczas wydarzenia
2 bilety standard o wartości 1000zł

Cena wszystkich pakietów obejmuje:
• wejście (dla dwóch osób w zależności od pakietu) na prelekcje
• wspólny lunch
• poczęstunek w foyer przez cały czas trwania konferencji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin:
5 grudnia 2019 r. , Warszawa
Przewidywany czas trwania:
10.00 – 18.00
Zakładana liczba uczestników:
150 osób
Lokalizacja:
Renaissance Warsaw Airport Hotel*****,
ul. Żwirki i Wigury 1H, Warszawa

Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się
z niniejszą propozycją współpracy.

Z serdecznym pozdrowieniem,
Katarzyna Dziubałka
+ 48 539 089 758
Tomasz Stawiarz
+ 48 576 978 355

www.odfliperadodewelopera.pl

