
ONLINE
18-20 maja 2020 

W poszukiwaniu HaRmonii 

w czasach niepokoju

ONLINEplus
21 maja-10 czerwca 2020 

Propozycja współpracy  dla Partnerów



ONLINE

Nowy Kongres na nowe czasy 
 

Jako organizator Kongresu Kadry podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu nowego formatu 31. Kongresu Kadry w maju 2020 r. 

 

Mając na uwadze nagłą potrzebę stawienia czoła nieoczekiwanym zmianom, wynikającym z tego jak wszystkich nas zaskoczyła

rzeczywistość, podjęliśmy decyzję o realizacji 31. Kongresu Kadry w dniach 18 – 20 maja 2020 r. jako wydarzenia, które

odbędzie się w świecie wirtualnym, a merytorycznie będzie dotyczyło tematów, które dzisiaj są ważne i aktualne.   

 

31. Kongres Kadry Online zastąpi wydarzenie, jakie miało się odbyć w dniach 18 – 19 maja 2020 r. w Centrum Nauki

Kopernik w Warszawie. 

 

Podczas 31. Kongresu Kadry Online będziemy rozmawiać o tym, jak miliony ludzi, jak my sami oraz nasi

współpracownicy zostaliśmy zmuszeni do natychmiastowego przestawienia się na zupełnie nowy sposób funkcjonowania,

nowy sposób pracy, podejmowania decyzji. Będziemy rozmawiać o tym, jak wspólnie doświadczamy przestawienia się

na największy światowy eksperyment zdalnego nauczania i pracy. 

 

W tym miejscu pragniemy z góry podziękować naszym obecnym i przyszłym Partnerom za wyrozumiałość w tej trudnej i

skomplikowanej rzeczywistości, w której pracujemy. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Partnerom i Uczestnikom

dostarczyć największą wartość. Pragniemy jednocześnie podkreślić, że doceniamy Wasze nieustające wsparcie w

tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie. Mamy nadzieję na liczne spotkanie z Wami podczas pierwszego w historii Kongresu

Kadry Online.  Dzisiaj życzymy naszym Partnerom, ich współpracownikom i Bliskim dużo zdrowia, odporności i wytrzymałości!  

Monika NOWACKA-ŞAHİN 

CEO meet&grow

ONLINEplus



20- lub 30-minutowego wystąpienia merytorycznego, odpowiadającego nowej koncepcji tematycznej wydarzenia*, 

5-minutowego wystąpienia promocyjnego (nagrania nadesłanego przez partnera)*, 

insertu do wirtualnego welcome packu – każdy z uczestników Kongresu Kadry Online otrzyma pakiet powitalny drogą

elektroniczną; partner może dodać do niego swój materiał np. broszurę z opisem produktu lub usługi, tapetę na komórkę,

kupon rabatowy lub dostęp do darmowej wersji rozwiązania.  

Szczegóły wydarzenia 
 

Kongres Kadry trwać będzie trzy dni. W tym czasie, w godzinach 12:00-16:30, planujemy transmisję 20- i 30-

minutowych wystąpień eksperckich.  

 

Do dyspozycji partnerów przekazujemy możliwość przygotowania: 

 

Każdy z partnerów otrzyma od nas pakiet brandingowy. W jego skład wchodzą: logotyp na stronie internetowej projektu,

logotyp na planszach partnerskich emitowanych podczas Kongresu, informację w mediach społecznościowych i w oficjalnej

komunikacji z uczestnikami Kongresu.  UWAGA! Partnerskie materiały wideo będą dostępne dla uczestników Kongresu

Kadry Online do końca 2020 roku!  
 

* Realizacja nagrania w profesjonalnym studiu Digital Knowledge Village w Warszawie.

ONLINE
18-20 maja 2020 

Timeline:

promocja projektu i Partnerów 
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TEKST - merytoryczny artykuł do 4000 znaków (publikacja po akceptacji organizatora). 

WIDEO - webinarium do 30 minut (szczegóły realizacji do ustalenia z organizatorem) 

Szczegóły projektu
 

Przez 21 dni po zakończeniu Kongresu Kadry Online chcemy oferować uczestnikom materiały dodatkowe. Będą to artykuły,

materiały wideo (nagrania i webinaria) oraz podkasty. Pojawiać się będą one stopniowo (ok. raz dziennie), zgodnie z ustalonym

wcześniej harmonogramem.  

Partnerom oferujemy możliwość udostępnienia następujących form:  

ONLINEplus
21 maja-10 czerwca 2020 

 webinarium nagrywane jest w profesjonalnym studiu Digital Knowledge Village w Warszawie, 

merytoryczny materiał wideo do 30 minut (nagranie nadesłane przez partnera)*,

 promocyjny materiał wideo, prezentujący produkt lub usługę partnera (nadesłane przez partnera) – do 10 minut*. 

AUDIO - podcast (szczegóły realizacji do ustalenia z organizatorem)*.  
 

Każdy z partnerów otrzyma od nas pakiet brandingowy. W jego skład wchodzą: logotyp na stronie internetowej projektu,

informację w mediach społecznościowych i w oficjalnej komunikacji z uczestnikami Kongresu. 

UWAGA! Materiały partnera będą dostępne dla użytkowników Kongresu Kadry Online plus do końca 2020 roku.  

 
* Oferujemy możliwość zrealizowania profesjonalnego nagrania w studiu Digital Knowledge Village w Warszawie. Zapytaj o szczegóły!

Timeline:

promocja i publikacja materiałów Partnerów 

według harmonogramu
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PAKIETY PARTNERSKIE 

KONGRES KADRY ONLINE
18-20 maja 2020 

ONLINE

PARTNER ZŁOTY  

30-minutowe wystąpienie merytoryczne

+ zapis wystąpienia udostępniony w

ramach projektu Kongres Kadry Online

plus do końca 2020 roku 

5-minutowe nagranie promocyjne 

Insert w wirtualnym welcome packu

Pakiet brandingowy 

10 dostępów do Kongresu Kadry

Online dla pracowników i klientów

firmy 

2 zaproszenia na letnie spotkanie

w CullinaryOn

PARTNER SREBRNY 

PARTNER BRĄZOWY 

15 000 zł netto  

20-minutowe wystąpienie merytoryczne

+ zapis wystąpienia udostępniony w

ramach projektu Kongres Kadry Online

plus do końca 2020 roku 

Insert w wirtualnym welcome packu 

Pakiet brandingowy 

5 dostępów do Kongresu Kadry

Online dla pracowników i klientów firmy 

1 zaproszenie na letnie spotkanie

w CullinaryOn

10 000 zł netto  7 000 zł netto  

5-minutowe nagranie promocyjne +

zapis wystąpienia udostępniony w

ramach projektu Kongres Kadry Online

plus do końca 2020 roku 

Insert w wirtualnym welcome packu 

Pakiet brandingowy 

5 dostępów do Kongresu Kadry Online

dla pracowników i klientów firmy

PARTNER PLATYNOWY  

30-minutowe wystąpienie merytoryczne

+ zapis wystąpienia udostępniony w

ramach projektu Kongres Kadry Online

plus do końca 2020 roku 

5-minutowe nagranie promocyjne 

Insert w wirtualnym welcome packu 

Pakiet brandingowy 

10 dostępów do Kongresu Kadry

Online dla pracowników i klientów

firmy 

3 zaproszenia na letnie spotkanie

w CullinaryOn

Baza uczestników Kongresu, którzy

wyrażą zgodę na przekazanie danych

partnerowi

28 000 zł netto 

Żaden z pakietów nie zapewnia wyłączności branżowej w projekcie. Podane ceny są cenami netto i należy doliczyć do nich 23% VAT.

PARTNER GŁÓWNY  

(jeden dostępny pakiet)

wszystkie elementy przewidziane w

pakiecie PARTNERA PLATYNOWEGO

tytuł dostępny tylko dla jednej firmy

dodatkowe wybrane elementy z oferty

KONGRESU KADRY ONLINE PLUS

dedykowane elementy na życzenie

PARTNERA

 

 

 

od 40 000 zł netto 

(wycena indywidualna)



KONGRES KADRY ONLINE plus

21 maja-10 czerwca 2020 

ONLINEplus

Realizacja 30-minutowego materiału w profesjonalnym studio w Digital Knowledge Village w

Warszawie 

Profesjonalna postprodukcja materiału i przekazanie pliku źródłowego 

Publikacja webinarium (na żywo) na stronie Kongresu Kadry Online

Udostępnianie zapisu webinarium na stronie Kongres Kadry Online plus do końca 2020 roku. 

Promocja w kanałach społecznościowych Kongresu Kadry Pakiet brandingowy 

DO POTWIERDZENIA! Udostępnienie partnerowi listy widzów webinarium, którzy uczestniczyli

w nim na żywo i wyrazili zgodę na przekazywanie danych partnerowi

WEBINARIUM

7 000 zł netto  

Udostępnienie na stronie Kongresu Kadry Online plus podcastu (do 45 minut)

Realizacja w profesjonalnym studio w Digital Knowledge Village w Warszawie

Postprodukcja i przekazanie pliku źródłowego

Pakiet brandingowy

Promocja w kanałach społecznościowych Kongresu Kadry

DO POTWIERDZENIA! Udostępnienie partnerowi listy słuchaczy, którzy

uczestniczyli w nim na żywo i wyrazili zgodę na przekazywanie danych

partnerowi

AUDIO

7 000 zł netto  

Publikacja artykułu do 4000 znaków 

Opracowanie redakcyjne i korekta materiału 

Promocja w kanałach społecznościowych

Kongresu Kadry 

Pakiet brandingowy

TEKST 

Publikacja merytorycznego materiału wideo (do

30 minut) 

Statystyki oglądalności 

Pakiet brandingowy 

Promocja w kanałach społecznościowych Kongresu

Kadry

WIDEO MERYTORYCZNE  

3 000 zł netto  1 500 zł netto  

Publikacja promocyjnego materiału wideo, prezentującego

produkt lub usługę partnera (do 10 minut) 

Statystyki oglądalności 

Pakiet brandingowy 

Promocja w kanałach społecznościowych Kongresu Kadry

WIDEO PROMOCYJNE 

1 500 zł netto  

Realizacja w profesjonalnym studio w Digital Knowledge Village w Warszawie 

Profesjonalna postprodukcja materiału i przekazanie pliku źródłowego 

Oferujemy możliwość zrealizowania profesjonalnego nagrania: 

2 000 zł netto  

Istnieje możliwość łączenia świadczeń Kongresu Kadry Online i Kongresu Kadry Online plus w pakiety (z indywidualną wyceną).
Zapytaj o szczegóły!  



prezesi i wiceprezesi polskich firm i przedstawicielstw zagranicznych,  

dyrektorzy zarządzający ludźmi w firmie, 

przedstawiciele działów szkoleń i rozwoju, 

menedżerowie odpowiedzialni za zakup produktów i usług wspierających zarządzanie

ludźmi w firmie. 

UCZESTNICY 31. KONGRESU KADRY ONLINE | UŻYTKOWNICY KONGRESU

KADRY ONLINE plus

 

Kongres Kadry to największe wydarzenie w polskiej branży HRM. Od 2005 roku

zorganizowaliśmy 30 edycji Kongresu Kadry. To wynik nie do pobicia wśród branżowych

projektów eventowych skierowanych do menedżerów i specjalistów zarządzających ludźmi

w firmie. Dwa razy w roku gromadzimy aktywną grupę decydentów personalnych

największych polskich firm i przedstawicielstw zagranicznych.  Są wśród nich:

 

 

W 30 edycjach łącznie uczestniczyło ponad 15500 osób, 2100 prelegentów, ponad

500 partnerów. 

Zrobimy wszystko, aby i tym razem nie było inaczej! Bądźcie z nami! A kiedy opadnie

nieco kurz i okrzepną emocje to latem 2020 spotkamy się... – o tym na kolejnej stronie!

Uczestnicy Kongresu 

15500
UCZESTNIKÓW

 

TAK BYŁO  od 2005 roku:

2100
PRELEGENTÓW

     625 
     GODZIN INSPIRACJI

     550 
     PARTNERÓW



CulinaryOn
 

ONLINE

Nasz Partner CulinaryOn  zaprosił  uczestników 31. Kongresu Kadry Online

oraz Partnerów na letnie spotkanie HR w CulinaryOn*. 

 

Datę potwierdzimy jak tylko będzie to możliwe!

Dzisiaj życzymy naszym Partnerom, ich współpracownikom i Bliskim dużo

zdrowia, odporności i wytrzymałości! 

 

*liczba miejsc ograniczona



NIE  PRZESTAWAJ  DZIAŁAĆ!

PRZEJDŹ Z NAMI DO ŚWIATA DIGITAL
 

ONLINE

multimedialność - przekaz w jakości HD

niezawodność - ponad 100 jednostek sprzętowych i

wydajna infrastruktura

profesjonalizm - doświadczona ekpia realizatorska

 

to jedno z najbardziej innowacyjnych miejsc w Warszawie

dedykowanych każedym eventom. Do dyspozycji

uczestników zostały oddane nowoczesne sale,  w tym studio

eventowe, które ma 330 mkw powierzchni i 7 m wysokości,

studia digitalizacji wiedzy, 4 studia nagraniowe. 

Realizacje cyfrowe w Digital Knowledge Village to:

to hasło naszego Partnera Digital Knowledge Village, który zapewnia projektowi Kongres Kadry

Online oraz Kongres Kadry Online plus profesjonalną obsługę technologiczną



meet&grow to marka wydarzeń biznesowych.

Organizujemy m.in. Kongres Kadry – najważniejsze spotkanie branży HRM w

Polsce.

 

Naszą misją jest łączenie ludzi biznesu.

Tworzymy platformy nawiązywania współpracy oraz wymiany poglądów i

doświadczeń. Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera wydarzeń w

obszarze HRM oraz rozwijanie oferty w innych sferach zarządzania.

Co nas wyróżnia?

Przede wszystkim wieloletnie doświadczenie i wiedza w obszarze organizacji

spotkań oraz zrozumienie potrzeb naszych partnerów. W sposób szczególny

jesteśmy dumni z opartych na zaufaniu i szacunku relacji, które udało nam

się zbudować z uczestnikami i partnerami biznesowymi.

Właścicielem marki meet&grow jest spółka Dreamcast.

 

Dreamcast sp. z o.o. | Puławska 457 |02-844 Warszawa | NIP: 5213667050

Skontaktuj się z nami:

Magdalena Damrath

New Business Manager

tel.+48 22 219 65 00 

magdalena.damrath@meetandgrow.pl



meet&grow to marka wydarzeń biznesowych.

Organizujemy m.in. Kongres Kadry – najważniejsze spotkanie branży HRM w

Polsce.

 

Naszą misją jest łączenie ludzi biznesu.

Tworzymy platformy nawiązywania współpracy oraz wymiany poglądów i

doświadczeń. Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera wydarzeń w

obszarze HRM oraz rozwijanie oferty w innych sferach zarządzania.

Co nas wyróżnia?

Przede wszystkim wieloletnie doświadczenie i wiedza w obszarze organizacji

spotkań oraz zrozumienie potrzeb naszych partnerów. W sposób szczególny

jesteśmy dumni z opartych na zaufaniu i szacunku relacji, które udało nam

się zbudować z uczestnikami i partnerami biznesowymi.

Właścicielem marki meet&grow jest spółka Dreamcast.

 

Dreamcast sp. z o.o. | Puławska 457 |02-844 Warszawa | NIP: 5213667050

Skontaktuj się z nami:

Konrad Borkowski

Key Account Manager 

tel: +48 504 129 485

konrad.borkowski@meetandgrow.pl


