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Przedstawiamy Państwu nową propozycję od Mobile Trends for Conference. Tym 

razem będzie to Mobile Trends for Experts, czyli dwudniowe wydarzenie, 

podzielone na wyspecjalizowane ścieżki tematyczne. Nie zabraknie na nim UX 

Designu, Project Managementu, Marketingu, Bankingu i Commerce’u.  

 

Wsparcie sponsorskie pozwoli nam na lepszą obsługę naszych uczestników, a 

Państwu da możliwość ugruntowania wizerunku marki - aktywnie działającej w 

branży.  

 

Wydarzenie, skryte pod nazwą Mobile Trends for Experts to jesienna edycja 

Mobile Trends Conference, która skupia wyjątkowych ludzi z branży mobile. 

Robert Rachwał 
 

Founder & Executive Director 
Mobile Trends



Jesteśmy świadomi ogromnego wzrostu naszych możliwości, poprzez współpracę z Państwa firmą,  

a Konferencja może przysłużyć się także Państwu. Jest to bowiem kreacja wyjątkowej okazji do zaprezentowania 

swoich produktów i usług w gronie nawet 250 przedsiębiorców i uznanych specjalistów z technologicznej branży.  

 

Sponsorzy poprzez wyróżnienie podczas wydarzenia zwiększają pozycjonowanie swojej marki na tle konkurencji. 

Sponsoring to w dużej mierze zdobywanie własnej publiczności, kształtowanie rynkowej pozycji jako hojnego 

lidera czy też możliwość stworzenia lojalnej społeczności. Sponsoring to także budowanie marki osobistej 

poprzez pokazywanie się w gronie innych znamienitych marek personalnych.  

 

Wyróżnienie zauważają nie tylko klienci i inwestorzy, ale także potencjalni pracownicy. Wszyscy wiemy, jak ciężko 

jest dzisiaj znaleźć wykwalifikowanych pracowników. Jeśli Państwo by sobie tego życzyli - Customer, Investor czy 

Employer Journey mogą zacząć się już na naszym evencie! 

 

 

Jako marka Mobile Trends, my również jesteśmy świadomi wielu korzyści płynących ze współpracy  

z Państwem, toteż gorąco zachęcamy do podjęcia sponsorskiej aktywności!  



Konferencja Poświęcona 

Projektowaniu, Tworzeniu, Wdrażaniu 

Oraz Promocji Aplikacji I Rozwiązań 

Mobilnych.

Networking pozwala na inicjowanie 

oraz zacieśnianie więzów 

zawodowych i biznesowych, zarówno 

między firmami, jak i pracownikami.  

Mobile Trends

Network



Grupa docelowa Mobile Trends
Konferencja skierowana jest do szeroko pojętego IT, w szczególności dla branży mobile. Cieszy się ona 

dużym zainteresowaniem działów marketingu, działów rozwoju firmy i produktu oraz działów tworzących, 

projektujących i promujących aplikacje mobilne.  

 

Wydarzenie przeznaczone jest zarówno dla doświadczonych specjalistów,  

jak i adeptów mobile, którzy stawiają pierwsze kroki w branży.  Wydarzenie jest dla wszystkich firm mobile 

Zaufali nam:



Mobile Trends For Experts

33011 4,5 tyś.

Konferencja poświęcona biznesowi, projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu  

oraz promocji aplikacji i rozwiązań mobilnych.  

 

Uczestnicy mają okazję do rozwinięcia swoich kompetencji i wzbogacenia doświadczeń,  

a tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Dzięki ścieżkom tematycznym każdy będzie mógł 

znaleźć coś interesującego w swoim obszarze.  

 

Tematy, które zostaną poruszone podczas tej edycji: 

Banking   -  Management  -  UX / Design  -  Marketing  -  Commerce  

Wystapień prelegentów
Artur Kurasiński +309 osób

Edycji Gości i słuchaczy



Mobile Trends Network
Networking to nierozerwalna część Mobile Trends Conference.  

 

To czas, który z pewnością pozwoli Państwu na nawiązanie trwałych relacji 

biznesowych. Doskonała forma inspiracji pomiędzy uczestnikami i ekspertami, 

których cechuje determinacja i skuteczność w działaniu.  

 

Przerwy kawowe oraz specjalnie wydzielona przestrzeń dają wszystkim chętnym 

uczestnikom szerokie możliwości nawiązania relacji biznesowych. Firmy oraz 

uczestnicy mogą podczas niej wymieniać się doświadczeniami, zbierać kontakty 

czy promować swoje usługi.  

Network



Zróżnicowana oferta współpracy

Partner złoty
Dla tych, którzy chcą jak najmocniej pokazać swoją działalność  
i w pełni zaistnieć na rynku. Najbardziej prestiżowy tytuł  
z przedstawionych, w skład którego wchodzi najwięcej benefitów. 

Partner merytoryczny
Dla tych, którzy prężnie działają na rynku i chcą podkreślić swoją 
pozycję i merytoryczność, pokazując ofertę i akcentując swoje 
atuty w stosunku do konkurencji. 

Partner konferencji
Dla tych, którzy planują zwiększyć popularność swojej marki przy 
mniejszym nakładzie finansowym i podkreślić swoją obecność 
w branży oraz zdobyć nowe kontakty.  

Szeroki wachlarz partnerski pozwoli wybrać Państwu dogodną formę promocji marki.

Partner transmisji

Stoisko reklamowe

Partner imprezy networkingowej

Partner smyczy reklamowych



35 000 zł 
+23%VAT

Cena pakietu:

Liczba partnerów: 2 

 

Uczestnictwo w konferencji dla 6 osób 

 

Trzy opcje reklamowe w oficjalnej aplikacji konferencyjnej - Meetinga 

 

Miejsce na stoisko reklamowe w cenie pakietu 

 

Możliwość odtworzenia prezentacji lub wideo Partnera podczas otwarcia (max 2 min)  

oraz w trakcie konferencji (2x1 min.) 

 

Dwie merytoryczne prelekcje przedstawiciela firmy podczas konferencji - max. 25 min na jedną prelekcję. 

 

Umieszczenie logotypu Partnera na stronie internetowej konferencji www, w aplikacji eventowej,  

w systemie digital signage, na początku oraz na końcu relacji 

 

Informacje o Partnerze w mediach społecznościowych organizatora (Facebook - ok. 6 500 obserwujących,  

Twitter, Instagram, LinkedIn) oraz w zapowiedziach prasowych i wybranych mailingach 

 

Rabat 35% na zakup dodatkowych biletów na konferencję, w ramach wybranego  

przez Państwa dowolnego pakietu. 

Złoty 
partner



20 000 zł 
+23%VAT

Cena pakietu:

Uczestnictwo w konferencji dla 4 osób 

 

Możliwość współprowadzenia ścieżki tematycznej - ilość prelekcji do ustalenia 

 

Spersonalizowany pakiet w oficjalnej aplikacji konferencyjnej - Meetinga 

 

Możliwość wykupienia stoiska reklamowego z 50% rabatem 

 

Możliwość odtworzenia prezentacja lub wideo Partnera podczas otwarcia (max 2 min)  

oraz w trakcie konferencji (2x1 min) 

 

Umieszczenie logotypu Partnera na stronie internetowej konferencji, w aplikacji eventowej,  

w systemie digital signage: na początku oraz na końcu relacji 

 

Wymienienie przez Konferansjera nazwy Partnera podczas rozpoczęcia i zakończenia konferencji 

 

Informacje o Partnerze w mediach społecznościowych organizatora (Facebook - ok. 6 500 obserwujących,  

Twitter, Instagram, LinkedIn) oraz w zapowiedziach prasowych i wybranych mailingach 

 

Możliwość publikacji dwóch przygotowanych przez Partnera artykułów w serwisie MobileTrends.pl. 

Rabat 30% na zakup dodatkowych biletów, w ramach wybranego przez Państwa dowolnego pakietu. 

Partner 
merytoryczny



15 000 zł 
+23%VAT

Cena pakietu:

Liczba partnerów: 2 

 

Uczestnictwo w konferencji oraz imprezie networkingowej dla 4 osób 

 

Informacja o Partnerze w oficjalnej aplikacji konferencyjnej - Meetinga oraz jedna wybrana opcja reklamowa 

 

Możliwość wykupienia stoiska reklamowego z 30% rabatem 

 

Merytoryczna prelekcja przedstawiciela firmy podczas konferencji - max. 25 min 

Możliwość przeprowadzenia ankiety wśród uczestników 

 

Umieszczenie logotypu Partnera na stronie internetowej konferencji, w aplikacji eventowej,  

w systemie digital signage: na początku oraz na końcu relacji 

 

Wymienienie przez Konferansjera nazwy Partnera podczas rozpoczęcia i zakończenia konferencji 

 

Informacje o partnerze w mediach społecznościowych organizatora (Facebook - ok. 6 000 obserwujących, 

Twitter, Instagram, LinkedIn) oraz w zapowiedziach prasowych i wybranych mailingach 

 

Rabat 25% na zakup dodatkowych biletów na konferencję, w ramach wybranego przez  

Państwa dowolnego pakietu. 

Partner 
konferencji



18 000 zł 
+23%VAT

Cena pakietu:

Uczestnictwo w konferencji dla 2 osób 

 

Umieszczenie logotypu Partnera na stronie internetowej konferencji, w aplikacji eventowej,  

w systemie digital signage: na początku oraz na końcu relacji 

 

Możliwość wykupienia stoiska reklamowego z 30% rabatem 

 

Informacja od Konferansjera o współpracy z Partnerem podczas rozpoczęcia oraz zakończenia konferencji 

 

Informacje o Partnerze w mediach społecznościowych organizatora (Facebook - ok. 6 500 obserwujących,  

Twitter, Instagram, LinkedIn) oraz w zapowiedziach prasowych i wybranych mailingach 

 

Logotyp  stale widoczny podczas trwania całej transmisji konferencji 

 

Rabat 10% na zakup dodatkowych biletów na konferencję,  

w ramach wybranego przez Państwa dowolnego pakietu. 

Partner 
transmisji 
konferencji



12 000 zł 
+23%VAT

+pokrycie kosztów alkoholu i przekąsek

Cena pakietu:

Liczba możliwych partnerów: 1 

 

Uczestnictwo w konferencji dla 2 osób 

 

Roll up w miejscu imprezy 

 

Umieszczenie logotypu Partnera na stronie internetowej konferencji, na materiałach drukowanych,  

w aplikacji eventowej, w systemie digital signage: na początku oraz na końcu relacji 

 

Informacje o Partnerze w mediach społecznościowych organizatora (Facebook - ok. 6 500 obserwujących,  

Twitter, Instagram, LinkedIn) oraz w zapowiedziach prasowych i wybranych mailingach 

 

Możliwość wykupienia stoiska reklamowego na konferencji z 50% rabatem 

 

Rabat 15% na zakup dodatkowych biletów na konferencję,  

w ramach wybranego przez Państwa dowolnego pakietu. 

Partner 
imprezy 
networkingowej 



10 000 zł 
+23%VAT

Cena pakietu:

Uczestnictwo w konferencji dla 2 osób ze stoiska 

 

Miejsce na stoisko reklamowe wraz ze stolikiem i dwoma krzesłami 

 

Informacja o wystawcy w oficjalnej aplikacji konferencyjnej - Meetinga 

 

Umieszczenie logotypu Partnera na stronie internetowej konferencji, na materiałach drukowanych, w aplikacji 

eventowej, w systemie digital signage: na początku oraz na końcu relacji 

 

Wymienienie przez Konferansjera nazwy Partnera podczas rozpoczęcia i zakończenia konferencji 

 

Informacja o Partnerze w portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)  

oraz w zapowiedziach prasowych i wybranych mailingach 

 

Rabat 10% na zakup dodatkowych biletów na konferencję, w ramach wybranego przez Państwa dowolnego pakietu. 

Stoisko 
reklamowe



5 000 zł 
+23%VAT

Cena pakietu:

Uczestnictwo w konferencji dla 2 osób 

 

Umieszczenie logotypu Partnera w widocznym miejscu na smyczach do identyfikatorów  

dla każdego z uczestników konferencji 

 

Umieszczenie logotypu Partnera na stronie internetowej konferencji, na materiałach drukowanych,  

w aplikacji eventowej, w systemie digital signage: na początku oraz na końcu relacji 

 

Wymienienie przez Konferansjera nazwy Partnera podczas rozpoczęcia i zakończenia konferencji 

 

Rabat 10% na zakup dodatkowych biletów na konferencję,  

w ramach wybranego przez Państwa dowolnego pakietu. 

Partner  
smyczy  
reklamowych



Data i miejsce

… oraz online

Warszawa

25-26 października 2022

Aplikacja Meetinga jest wirtualnym miejscem,  
które skupia wszystkich uczestników, sponsorów  
i partnerów naszej konferencji. 



Dziękuję za uwagę  
i zapraszam Cię do kontaktu!

Wiktoria Grzanka

wiktoria@mobiletrends.pl

537 33 89 57


