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... największa w Polsce społeczność kobiet,
które rozumieją, że inwestowanie
w nieruchomości to obecnie
najskuteczniejsze narzędzie
do pomnażania kapitału.

Wierzymy, że właśnie kobiety są idealnie stworzone do inwestowania
w nieruchomości. Jest to bowiem nie tylko świetny sposób na
pomnażanie kapitału, czy pomysł na biznes, lecz przede wszystkim
droga do zdobycia przez kobiety niezależności i wolności finansowej.

Pokazujemy przykłady kobiet inwestorek, które osiągnęły duży sukces
na rynku nieruchomości w rożnych kategoriach, oraz tworzymy sieć
kontaktów, aby łączyć doświadczone inwestorki z początkującymi
inwestorkami.
Jesteśmy organizatorem Ogólnopolskiego Forum Inwestorek największego tego typu wydarzenia dla Polek z całego świata. Ideą
Forum jest zrzeszenie w jednym miejscu zarówno wytrawnych, jak
i początkujących inwestorek w celu wymiany kontaktów, wzajemnej
inspiracji, tworzenia wzorców i przekazywania wiedzy.
Mamy przyjemność zapowiedzieć drugą edycję Forum, której
zeszłoroczna premiera została bardzo dobrze oceniona zarówno przez
prelegentów oraz partnerów, jak i przez ponad trzystu uczestników.
Drugie spotkanie grupy Inwestorki.pl zapowiada się jeszcze bardziej
interesująco, bowiem spotykamy się 22.02.2020 w eleganckim
i inspirowanym wzornictwem lat 60. pięciogwiazdowym Renaissance
Warsaw Airport Hotel tuż przy lotnisku Okęcie w Warszawie.

www.inwestorki.pl
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ponad 250 inwestorek oraz kobiet
związanych z branżą nieruchomości
z całego świata zgromadzonych
w jednym miejscu i otwartych na
rozmowy o biznesie,
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Ogólnopolskie
Forum
Inwestorek to:
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rzetelna wiedza,
przekazywana przez
wybitne ekspertki,

spotkania z inwestorkami,
które na polskim rynku
nieruchomości odniosły
spektakularny sukces,

gwarancja profesjonalnej organizacji,
sprawdzonej koncepcji oraz
efektywnej współpracy poparta
licznymi rekomendacjami naszych
partnerów oraz uczestników.

www.inwestorki.pl

Zapraszamy do zapoznania się z
ofertą dla sponsorów konferencji.
Przygotowaliśmy gotowy plan promocji Państwa firmy w trakcie jednego
z ważniejszych spotkań dla przedsiębiorczych kobiet w Polsce.
Szczegóły wybranego pakietu chętnie zmodyfikujemy tak, by najlepiej
odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Zeszłą edycję Ogólnopolskiego Forum Inwestorek wspierali:

www.inwestorki.pl

WYBRANE OPINIE UCZESTNIKÓW...

"Dziewczyny przygotowaly
świetną konferencję!
Fantastyczny networking,
merytorycznie i naprawdę
z wielką energią.
Czekam na więcej!"
Klaudia Leszczyńska

"Polecam! Sobotnia
konferencja została
świetnie zorganizowana,
dużo wiedzy, ale przede
wszystkim nowe kontakty.
Poznałam i potencjalne
Klientki i osoby, które
rozpoczynają ze mną
współpracę jako Agenci."
Karolina Marzerzyńska
Westa Home

Kreatorki Wynajmu

"To wspaniały team
kobiet, które wiedzą
czego chcą i wspierają
inne kobiety na drodze
do ich sukcesu. Polecam
współpracę z Inwestorkami,
konkretny biznes
w kobiecym stylu!"
Ilona Brzozowska

"Piękne i profesjonalne
wydarzenie z dużą ilością
merytoryki ale najważniejsze
z serdeczną i wyjątkową
atmosferą. Wszystko dopięte
na ostatni guzik."
Beata Szygenda
Bliss Apartments

"Projekt Inwestorki.pl to był strzał w 10!
Konferencja była na najwyższym poziomie.
Jedna z najlepszych, w której brałam udział.
To było wydarzenie wypełnione wiedzą
merytoryczną, energią motywującą do
działania, świetnymi kontaktami,
wspaniałą atmosferą i co najważniejsze
- niemal samymi KOBIETAMI! Wszystko
dopięte na ostatni guzik. Ogromnie się
cieszę, że mogłam w nim uczestniczyć
Olga Marciniak i Katarzyna Dziubalka
przekroczyłyście wszelkie granice
i udowodniłyście, że nie ma
rzeczy niemożliwych!”
Ewa Kusy

... I PARTNERÓW.

Mówią że czas to pieniądz, tak właśnie
traktuje czas spędzony na forum Inwestorek. W jednym miejscu spotkało się ponad
300 kobiet inwestujących w nieruchomosci
i była to okazja do nawiązania długotrwałych relacji z przyszłymi i obecnymi klientami. Poza tym profesjonalna organizacja
pozwoliła na zaistnienie w mediach
społecznościowych. Polecam każdemu dla
którego relacje w biznesie są bezcenna
wartością.
Barbara Ziemba

Forum Dewelopera

Wyjątkowe wydarzenie zrzeszające
zarówno kobiety, które zaczynają dopiero
raczkować w branży nieruchomości, ja
również te, które już na tym rynku są
większymi graczami. To miało swoje
odzwierciedlenie w nawiązanych przeze
mnie kontaktach biznesowych. Konferencja
bardzo merytoryczna, ciekawie dobrani
prelegenci, duża dawka wiedzy z zakresu
inwestowania w nieruchomości! Pełen
profesjonalizm! Czekam na kolejną
edycję!
Alina Lukoszek

Educoncept

www.inwestorki.pl

KILKA INNYCH DANYCH O NASZEJ SPOŁECZNOŚCI:
GRUPA DOCELOWA: Kobiety w wieku 35–57 lat, aktywne zawodowo –
najczęściej prowadzące własne biznesy lub zatrudnione w korporacjach.
Świadome, inwestujące nadwyżki finansowe w nieruchomości.
MIEJSCE ZAMIESZKANIA: 65% Warszawa, 35% inne duże miasta
WYKSZTAŁCENIE: Wyższe, podyplomowe.

EVENT MARKETING jest najskuteczniejszym sposobem na
jednoczesne dotarcie do klienta, wzbudzenie sympatii, zbudowanie zaufania
i wiarygodności. To okazja do przybliżenia marki w oryginalny sposób.

dostęp do grupy ponad
300 potencjalnych odbiorców
Państwa usług,
możliwość przeprowadzenia
ankiet i zbudowania
bazy kontaktów,
nieinwazyjną i bezpośrednią
formę promocji marki,
sposobność zaprezentowania
swoich usług/produktów
potencjalnym klientom,
możliwość nawiązania nowych
relacji biznesowych i sprzedażowych,
możliwość lepszej ekspozycji
marki w fotorelacji z wydarzenia,

możliwość dołączenia ulotek,
folderów, kuponów zniżkowych
do tzw. welcomepacków.

www.inwestorki.pl

DZIĘKI UDZIAŁOWI
W WYDARZENIU
ZYSKUJĄ PAŃSTWO:

NASZE WYDARZENIE W OBIEKTYWIE..

www.inwestorki.pl

12 TYŚ

BRUTTO

wystąpienie merytoryczne na scenie (30 min) 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 m2) 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 2000 zł
publikacja o marce na Fan Page Inwestorki.pl

4 TYŚ

BRUTTO

case study – kwadrans prezentacji na scenie lub udział w panelu
dyskusyjnym
umieszczenie logo Sponsora na stronie www
dodanie materiałów Sponsora do welcomepacków
stoisko promocyjne 4 m2. 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 Forum dla przedstawicieli Sponsora o wartości 1400 zł
publikacja o marce na Fan Page Inwestorki.pl
wzmianka o marce podczas wydarzenia

www.inwestorki.pl
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TYŚ
BRUTTO

stoisko promocyjne (2m2) we foyer Forum
umieszczenie logo Sponsora na stronie www
publikacja o marce na Fan Page Inwestorki.pl
wzmianka o marce podczas wydarzenia
2 bilety standard o wartości 700zł

INFORMACJE DODATKOWE:
Wystawca otrzyma do dyspozycji stół o wymiarach 140 x 70 cm oraz
2 krzesła. Każdy Wystawca może dowolnie zaaranżować stoisko do swoich
potrzeb, zachowując jednak dbałość o estetykę wizualną stoiska
i dostęp do stoisk pozostałych Wystawców.
Stoisko zostanie udostępnione Wystawcy w dniu konferencji
tj. 22.02.2020 od godz. 7.00.
Rejestracja Uczestników konferencji odbywa się od godz. 9.00 do 10.00.
Konferencja potrwa od godz. 10.00 do godz. 18.00.

Dziękujemy za czas poświęcony
na zapoznanie się z niniejszą
propozycją współpracy.
Olga Marciniak
olga@inwestorki.pl
+ 48 883 580 615
Katarzyna Dziubałka
biuro@inwestorki.pl
+ 48 539 089 758
www.inwestorki.pl

