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O konferencji

Warszawa, 22-25 października

22-25 października w Warszawie odbędzie się VIII edycja konferencji 
                        . Tym razem wydarzenie potrwa cztery dni:
- 22 października
- 23 października
- 24 października
- 25 paźdzernika 

Konferencja to największe i najważniejsze wydarzenie w polskiej branży 
marketingowej. Najlepsi marketerzy w kraju podczas swoich wystąpień 
opowiedzą o pojawiających się trendach i nadchodzących zmianach 
w marketingu.  

Wydarzenie jest adresowane zarówno do przedstawicieli małych i średnich 
przedsiębiorstw, jak i dla osób zajmujących się marketingiem w dużych 
firmach i korporacjach. Głównym założeniem jest przekazanie uczestnikom 
praktycznej wiedzy opartej na skutecznych rozwiązaniach realizowanych już 
w polskich przedsiębiorstwach.  Jest to zastrzyk praktycznej wiedzy 
podany w formie 18-minutowych prezentacji.

Dla uczestników                                będzie to też doskonała sposobność do 
nawiązania nowych kontaktów branżowych,  ponieważ w każdym dniu 
konferencji uczestniczy 800 osób.

Multikino - Złote Tarasy



Konferencja w liczbach

1500+
UCZESTNIKÓW PRELEGENTÓW PARTNERÓW

67 40+

Warszawa, 22-25 października



Organizator konferencji

Warszawa, 22-25 października

Jesteśmy:

Organizatorem największej i najważniejszej konferencji 
branżowej -                               .

Organizatorem konferencji o nowoczesnym handlu i sprzedaży 
-                                                  . 

Liderem na rynku szkoleniowym z zakresu marketingu internetowego, 
przeszkoliliśmy już ponad 11000 osób.

Wydawcą magazynu drukowanego                                             .

Portalem internetowym dostarczającym aktualne i praktyczne 
porady dotyczące marketingu internetowego.

Prężnie działającą telewizją internetową – nagrywamy materiały 
video niemal codziennie.

Organizatorzy konferencji I Love Marketing



Warszawa, 22-25 października

Co wyróżnia konferencję 

1
1500 OSÓB =

NAJWIĘKSZA KONFERENCJA 
MARKETINGOWA W POLSCE

Jedyna zgrywalizowana
konferencja

w Polsce - wynagrodzenie
trenerów zależy od liczby głosów

widzów na daną prezentację =
GWARANCJA JAKOŚCI

0 prezentacji sprzedażowych - 
płacimy trenerom za wysokiej

jakości content, a wysokość
wynagrodzeń zależy
od oceny widzów = 

SAME MERYTORYCZNE
PREZENTACJE

32h konferencji, wystąpienia
67 wybitnych ekspertów

e-marketingu = 
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

16 prelekcji każdego dnia
Każda prezentacja to 18-minutowa skondensowana dawka wiedzy 
z wąskiego zakresu marketingu internetowego
Gwarancja wysokiej jakości, dzięki organizacji wydarzenia w oparciu 
o ideę grywalizacji.
Jasne i proste zasady gry – maksimum treści merytorycznych, 
zero przekazów sprzedażowych.
Wynagrodzenie prelegentów wprost proporcjonalne do ilości głosów 
oddanych przez uczestników konferencji na najlepsze w ich opinii 
prezentację. 
Konferencja przygotowana na podstawie przykładów firm z szerokiego 
zakresu działań marketingu online social media marketingu, content 
marketingu, mobile SEO, e-mail marketingu, marketingu lokalnego, 
marketing automation, storytellingu, budowania marki oraz analityki 
Internetowej.
Okazja do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. 
Poznanie nowych narzędzi marketingowych używanych przez 
specjalistów z branży.
Magia wielkiego ekranu (270 m²) i prezentacje w kinowym firmacie 21:9

Powody, dla których warto wziąć udział w konferencji



Grywalizacja

Warszawa, 22-25 października

Prelegenci 

Konferencja ma szczególny charakter, ze względu na to, że oparta jest 
o ideę grywalizacji. To uczestnicy będą mieć decydujący głos w kwestii 
przyznania nagrody głównej dla najlepszego wystąpienia. Im lepsza 
prezentacja, tym wyższe wynagrodzenie otrzyma prelegent. Taki system 
dystrybucji wynagrodzeń gwarantuje, że prezentacje będą na wysokim 
poziomie, skupione na treściach merytorycznych, a jednocześnie 
pozbawione informacji sprzedażowych i autopromocyjnych.

Wystawcy

W grywalizacji biorą udział także uczestnicy oraz wystawcy. W aplikacji 
konferencyjnej uczestnicy wykonują zadania dotyczące stoisk, dzięki czemu 
muszą odwiedzić wszystkich partnerów. W ten sposób jak organizatorzy 
dbamy o ruch na stoisku i ułatwiamy rozpoczęcie interakcji między 
uczestnikiem, a wystawcą. Dodatkową motywację do udziału w zabawie 
stanowią atrakcyjne nagrody rzeczowe.

uczestnik

wystawcaprelegent



Korzyści dla sponsorów

Warszawa, 22-25 października

Dlaczego Twoja firma powinna pojawić się na tym wydarzeniu?

Bo będą tu wszyscy :)                                to obecnie najważniejsze branżowe 
wydarzenie, nazywane nawet "nieoficjalnymi mistrzostwami Polski 
w marketingu". Prelegenci właśnie na to wydarzenie przygotowują 
najlepszą prezentację w roku, a osoby chcące być na bieżąco 
z nowościami w marketingu, czują, że nie mogą tego przegapić.

Stoiska Partnerów biorą udział w grywalizacji uczestników - uczestnicy 
konferencji #ilovemkt walczą o atrakcyjne nagrody, a by je zdobyć, 
muszą wykonywać zadania na stoiskach Partnerów. Gwarantuje
 to duże zaangażowanie w odwiedzaniu stoisk konferencyjnych.

Paczki konferencyjne wysyłamy do uczestników przed konferencją - 
dzięki czemu uczestnicy mają czas z uwagą przyjrzeć się każdemu 
insertowi, w przeciwieństwie do tego, jak to wygląda w przypadku 
klasycznej torby konferencyjnej, której nie mają nawet kiedy przejrzeć. 
Dodatkowo Partner może zastosować zasadę "follow up" np. w ulotce 
zajawić swoją ofertę, a jej szczegóły przedstawić w dniu konferencji.

Każdy nasz Partner ma możliwość znalezienia się na dodatkowej 
ulotce z kuponami rabatowymi dla uczestników - to duża wartość dla 
uczestnika, gdyż dzięki rabatom na wiele narzędzi uzyskuje konkretny 
bonus.

Stoisko JU agencji na I Love Marketing



Warszawa, 22-25 października

Lokalizacja
Konferencja odbędzie się w Multikinie Złote Tarasy. Wykorzystamy magię wielkiego ekranu i formatu 21:9, by idealnie zwizualizować widzom 
prezentacje przygotowane przez prelegentów. Nowoczesny projektor zapewnia bardzo wysoką jakość obrazu, gwarantującą komfort oglądania 
prezentacji oraz wyświetlania na slajdach wszystkich detali.



Relacja z poprzedniej edycji

Warszawa, 22-25 października

https://www.youtube.com/watch?v=RdDwToJEb5M


Pakiety Sponsorskie
Sponsor Główny
Wartość: 40 000 zł netto
Liczba dostępnych pakietów: 1

Oficjalny tytuł Sponsora Głównego
Stoisko ekspozycyjne 10m² 
Widoczny branding Sponsora Głównego w relacji po konferencji (w sumie min. 20 sekund)
Podkreślenie roli Sponsora Głównego w mailingu po konferencji
Możliwość wykorzystania zagłówków na siedzeniach w sali (koszt produkcji po stronie sponsora)
Możliwość rozłożenia na wszystkich siedzeniach w sali materiałów Sponsora Głównego
Logo Sponsora Głównego w technologii Gobo wyświetlane na sali podczas konferencji
Logo Sponsora Głównego/krótki filmik wyświetlane samodzielnie na ekranie podczas przerw
Prezentacja Sponsora przez konferansjera w czasie powitania 
Wirtualne stoisko – stoisko sponsora będzie również widoczne online na naszej stronie internetowej, 
dzięki czemu obecność firmy będzie trwalsza i dostępna dla szerszego grona osób
3 identyfikatory dla wystawców (osoby obecne przy stoisku) 
3 wejściówki na konferencję (uczestnicy mają miejsca na sali)
Logotyp Sponsora na stronie konferencji z wyróżnieniem rodzaju partnerstwa
Informacja o firmie Sponsora i logotyp na wydarzeniu konferencyjnym na Facebooku 
Możliwość dołączenia do welcome packów insertu (gadżetów, ulotek) dla uczestników 
Możliwość przekazania nagrody pieniężnej lub nagród rzeczowych dla zwycięzców grywalizacji - zabawy dla uczestników 
konferencji 
Opublikowanie materiałów ze stoiska Sponsora i oznaczenie firmy na Facebook Stories i Instagram Stories sprawnego.marketingu 

Warszawa, 22-25 października



Pakiety Sponsorskie

Warszawa, 22-25 października

Logo Sponsora głównego na zagłówkach foteliLogo Sponsora głównego wyświtlane na sali Multikina



Pakiety Sponsorskie
Sponsor
Wartość: 7 000 zł netto / cztery dni
Wartość: 4 000 zł netto / dwa dni

Oficjalny tytuł Sponsora konferencji 
Stoisko ekspozycyjne 6m² 
Wirtualne stoisko – stoisko sponsora będzie również widoczne online na naszej stronie internetowej, 
dzięki czemu obecność firmy będzie trwalsza i dostępna dla szerszego grona osób
2 identyfikatory dla wystawców (osoby obecne przy stoisku) 
1 wejściówka na konferencję (uczestnik mający miejsce na sali)
Logotyp Sponsora na stronie konferencji 
Informacja o firmie Sponsora i logotyp na wydarzeniu konferencyjnym na Facebooku 
Logotyp Sponsora wyświetlany na ekranie podczas przerw w czasie konferencji 
Możliwość przekazania nagrody pieniężnej lub nagród rzeczowych dla zwycięzców grywalizacji 
- zabawy dla uczestników konferencji 
Możliwość dołączenia do welcome packów insertu (gadżetów, ulotek) dla uczestników 
Opublikowanie materiałów ze stoiska Sponsora i oznaczenie firmy na Facebook Stories i Instagram Stories 
sprawnego.marketingu
 

Warszawa, 22-25 października



Pakiety Sponsorskie
Insert
Wartość: 1 500 zł netto

Możliwość dołączenia do welcome packów firmowego 
insertu - gadżety/upominki/ulotki
Możliwość przekazania nagrody pieniężnej lub nagród 
rzeczowych dla zwycięzców grywalizacji 
- zabawy dla uczestników konferencji
Logotyp Sponsora na stronie konferencji 
Logotyp Sponsora na wydarzeniu konferencyjnym 
na Facebooku

 

Warszawa, 22-25 października



Pakiety Sponsorskie
Sponsor Afterparty
Wartość: 10 000 zł netto
Liczba dostępnych pakietów: 1

Logo Sponsora na stronie głównej konferencji 
Stworzenie wydarzenia na Facebooku „I Love Marketing 
Afterparty by nazwa sponsora”
Zamieszczenie informacji w wydarzeniu związanym 
z konferencją na Facebooku 
Zamieszczenie roll up-u Sponsora we foyer 
konferencyjnym 
Informacje o Sponsorze After Party ze sceny podczas 
konferencji
Branding podczas After Party (ścianka Partnera 
przy wejściu i ekrany w klubie)
Opaski z logo Sponsora
Możliwość dołączenia do welcome packów firmowego 
insertu - gadżety/upominki/ulotki
Możliwość przekazania nagrody pieniężnej lub nagród 
rzeczowych dla zwycięzców grywalizacji - zabawy 
dla uczestników konferencji
Zdjęcia z logo partnera w fotorelacji z afterparty na Facebooku
2 wejściówki na cztery dni konferencji

Warszawa, 22-25 października



Afterparty - gala bokserska
Pierwsza Gala Boksu Białych Kołnierzyków
Marketers Fight Club

Biznes Boxing Polska i sprawny.marketing zapraszają do 
udziału w Pierwszej Gali Boksu Białych Kołnierzyków dla 
branży marketerów, która odbędzie się 24 października 2019 
roku w Champions Sport Bar & Restaurant w Warszawie. 
Gala bokserska daje możliwość uczestnictwa jako: zawodnik, 
uczestnik bądź sponsor wydarzenia.

Kontakt:
Julian Szumowski
+48 506 070 625    
julian@biznesboxing.pl  

Warszawa, 22-25 października



Pakiety Sponsorskie

Warszawa, 22-25 października

Tytuł Sponsora konferencji

Logo na stronie konferencji

Logo na wydarzeniu konferencyjnym

Insert w paczkach konferencyjnych

Możliwość przekazania nagrody na grywalizacji

Wirtualne stoisko

Branding podstawowy podczas konferencji

Stoisko ekspozycyjne

Materiały na FB Stories i Insta Stories

Identyfikatory dla wystawców

Wejściówki na konferencję

Branding Sponsora w relacji po konferencji

Podziękowanie w mailingu po konferencji

Zagłówki i materiały rozłożone 
na siedzeniach w sali

Logo w technologii Gobo wyświetlane 
podczas konferencji

Krótki filmik wyświetlany na ekranie 
podczas przerw

Prezentacja przez konferansjera 
w czasie powitania

Zamieszczenie roll up-u we foyer 
konferencyjnym

Informacje o Sponsorze afterparty ze sceny

Branding podczas After Party

Facebook - dedykowane wydarzenie 
i fotorelacja z brandingiem Sponsora

Sponsor 
główny SponsorŚwiadczenia zawarte w pakiecie Instert

Sponsor 
Afterparty

10m2

3

3

2

1 2

6m2



Plan foyer z podziałem na stoiska

Warszawa, 22-25 października



Kontakt:
Wojciech Markowski

+48 577 700 877
wojciech.markowski@sprawnymarketing.pl

#ILOVEMKT


