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SZANOWNI PAŃSTWO
Otaczające nas w IT środowisko biznesowe przestało być już
proste! Mierzymy się z dynamicznymi zmianami zakresu,
budżetu, technologii… Odpowiedzią na to są tzw. Metody
Zwinne (Agile). Dzięki nim zespoły organizują się sprawniej, a
organizacje szybciej reagują na zmieniające się warunki!

Jako Fundacja Zwinność propagujemy zwinne metody
zarządzania m.in. poprzez organizację konferencji Agile on the
Boat.

Zapraszamy do współpracy !

O KONFERENCJI
Dzięki warsztatowej formie uczestnicy są bardziej zaangażowani,
dzięki czemu zapamiętują więcej i szybciej mogą wykorzystać
zdobytą wiedzę w praktyce.
Trzy ścieżki tematyczne obejmują najważniejsze aspekty
nowoczesnego zarządzania: pracę zespołową, rozwój produktów i
narzędzia zwinne.
Dobór tematyki dostosowany jest do wymagań uczestników, którzy
najczęściej pracują na stanowiskach scrum master, team leader,
agile coach, project manager. Coraz częściej odwiedzają nas także
deweloperzy!
Tegoroczna konferencja będzie czwartą z kolei.
W tym roku chcielibyśmy razem z Państwem podnieść rangę
konferencji Agile on the Boat i zwiększyć wartość, którą otrzyma
około 100 uczestników, trenerzy i partnerzy wydarzenia.
JEŚLI CHCIELIBY PAŃSTWO PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ROZWOJU
TEGO WYDARZENIA WSPIERAJĄC FUNDACJĘ ZWINNOŚĆ,
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ.

PAKIET SREBRNY
inwestycja: 1500 PLN netto

♦ PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORA PODCZAS ROZPOCZĘCIA
I ZAKOŃCZENIA KONFERENCJI wraz z krótką prezentacją
działalności Sponsora.
♦ PODZIĘKOWANIE DLA SPONSORA W FORMIE LOGOTYPU
I INFORMACJI MARKETINGOWEJ:
‒ na stronie www konferencji,
‒ na stronie rejestracji konferencji,
‒ w komunikacji mailowej związanej z konferencją (~ 500
odbiorców),
‒ na kanałach społecznościowych: Facebook, LinkedIn, Meetup (~ 6K
odbiorców),
‒ na materiałach konferencyjnych: identyﬁkatory, handout’y (~ 100
odbiorców).

PAKIET ZŁOTY
inwestycja: 3000 PLN netto

♦ BENEFITY PAKIETU SREBRNEGO oraz
♦ MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA STANDÓW REKLAMOWYCH
SPONSORA
♦ MOŻLIWOŚĆ UDOSTĘPNIANIA GADŻETÓW REKLAMOWYCH
SPONSORA
♦ PUBLIKACJA OGŁOSZENIA REKRUTACYJNEGO SPONSORA (na
stanowiska związane z Agile) za pośrednictwem kanałów
społecznościowych Fundacji Zwinność (~ 6K odbiorców)
lub
♦ PUBLIKACJA ARTYKUŁU / WYWIADU / FILMU poświęconego
agile’owym technikom Sponsora za pośrednictwem kanałów
społecznościowych Fundacji Zwinność (~ 6K odbiorców).

PAKIET PLATYNOWY
inwestycja: 6000 PLN netto

♦ BENEFITY PAKIETU ZŁOTEGO oraz
♦ ORGANIZACJA WYDARZENIA POŚWIĘCONEGO TECHNIKOM
AGILE
w siedzibie Sponsora wraz z zaproszeniem wrocławskiej społeczności
Agile*
lub
♦ ORGANIZACJA 2H WARSZTATU POŚWIĘCONEGO WYBRANEJ
TECHNICE AGILE w siedzibie Sponsora dla pracowników i osób
zaproszonych przez Sponsora*.

*Termin, zakres i tematyka wydarzenia/warsztatu będzie ustalona wraz ze
Sponsorem.

FUNDACJA ZWINNOŚĆ
Od 7 lat organizujemy we Wrocławiu szereg różnych inicjatyw
społecznościowych, cieszących się dużym zainteresowaniem
uczestników.
Jednym z naszych głównych celów jest udzielanie merytorycznej
pomocy organizacjom poszukujących skutecznych metod
organizacji pracy. Cel ten realizujemy poprzez organizowanie
wydarzeń edukacyjnych mających na celu podnoszenie
kwaliﬁkacji zawodowych wśród profesjonalistów, jak i poprzez
współpracę z ﬁrmami mającą na celu doskonalenie procesów,
metod i narzędzi zarządzania projektami/produktami.
Nasza społeczność pasjonatów i praktyków metod zwinnych
liczy około 3000 osób!

INICJATYWY FUNDACJI
Agile Wrocław – cykliczne, darmowe warsztaty szkoleniowe
odbywające się raz w miesiącu nieprzerwanie od 7 lat w samym
sercu stolicy Dolnego Śląska. W ponad 100 warsztatach wzięło
już udział ponad 3000 osób. Zobacz stronę>>
Agile on the Boat - coroczna konferencja w warsztatowej formie
ciesząca się olbrzymią popularnością. Zobacz stronę>>
Agile on site - otwarte spotkania w ﬁrmach, które na co dzień
korzystają z metod zwinnych. Zobacz stronę>>

ZAUFALI NAM:

FUNDACJA ZWINNOŚĆ
Działamy jako organizacja non-proﬁt. Nie kierujemy się chęcią
zysku, a przychody z realizacji projektów przeznaczamy są
działalność statutową.
Realizując z nami projekt szkoleniowy przyczyniają się
Państwo do propagowania nowoczesnych metod zarządzania i
wzrostu kapitału intelektualnego, który ożywia polską
gospodarkę.
Zapraszamy do współpracy
Fundacja Zwinność
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