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www.agileontheboat.pl

Wstęp
Wysoka złożoność projektów, dynamika zmian, napięte terminy realizacji, wymagający klienci to tylko niektóre z wyzwań, z którymi współczesne organizacje mierzą się na co dzień.
Środowisko biznesowe przestało być już proste na tyle, aby klasyczne metody zarządzania
pomagały w osiąganiu celów. Dlatego popularne stały się w ostatniej dekadzie tzw. metody
zwinne (Agile), dzięki którym można sprawniej organizować pracę zespołową i szybciej
adaptować się do zmieniających się warunków.
Przedstawiamy Państwu propozycję partnerską, dzięki której możemy wspólnie przyczynić się
do propagowania nowoczesnych metod zarządzania projektami poprzez organizację
konferencji branżowej.

O Konferencji

Agile on the Boat to unikatowa na skalę Polski konferencja Agile. Cechą, którą ją wyróżnia jest
praktyczna warsztatowa forma, pozwalająca skutecznie opanować praktyczne umiejętności i
narzędzia pomocne w zarządzaniu projektami.
Konferencja odbywa się w samym centrum Wrocławia i podzielona jest tematycznie na tzw.
“ścieżki” dotyczące najważniejszych aspektów nowoczesnego zarządzania: pracy zespołowej
(Ścieżka ZESPÓŁ), rozwoju produktów (Ścieżka PRODUKT) i zarządzania organizacją (Ścieżka

ORGANIZACJA) . Dobór tematyki dostosowany jest do wymagań uczestników, którzy
najczęściej pracują na stanowiskach scrum master, agile coach, project manager.
W kwietniu 2017 roku odbyła się pierwsza edycja Agile on the Boat. 60 uczestników i 10
profesjonalnych trenerów, których gościliśmy oceniło naszą konferencję bardzo pozytywnie
(średnia ocena konferencji to 4,89 w skali 0-5) http://www.agileontheboat.pl/2017.html
W roku 2018 powtórzyliśmy sukces pierwszej edycji http://www.agileontheboat.pl/2018.html
Korzystając z dotychczasowych doświadczeń, informacji zwrotnej od uczestników i aktualnych
trendów, w czerwcu 2019 roku zostanie zorganizowana trzecia już edycja konferencji.

Metody szkoleniowe w trakcie konferencji

Konferencja Agile on the Boat jest prowadzona w formie interaktywnych warsztatów
edukacyjnych przez trenerów-praktyków z wieloletnim doświadczeniem w metodach
adaptacyjnych. Uczestnicy są zaangażowani poprzez pracę grupową, dyskusję, gry symulacyjne,
studia przypadków. Dzięki temu stwarzamy możliwość do natychmiastowego przećwiczenia i
weryfikacji poznanych zagadnień teoretycznych, jednocześnie pozostawiając przestrzeń do
dyskusji i samodzielnej refleksji. Uczestnicy pracują w małych grupach, które pozwalają lepiej
skupić się na celu ćwiczenia, a także nawiązać głębszą relację z prowadzącym i
współuczestnikami. Wymiana praktycznej wiedzy jest znakomitym motywatorem, by po

konferencji z nowym zapałem zabrać się do usprawniania codziennej pracy. Uczestnicy
konsekwentnie podkreślają pragmatyczność i atrakcyjność takiego podejścia.

Agile on the Boat 2019

Zwinna konferencja o warsztatowej formule
Data

07.06.2019 (piątek)

Miejsce

Hotel Radisson Blu *****

Liczba uczestników

Ok.100

Liczba trenerów

Ok. 10

Ścieżki tematyczne

Zespół, Produkt, Organizacja

Ilość warsztatów w trakcie konferencji

9 warsztatów

Długość warsztatu szkoleniowego

Ok. 2h

Część “networkingowa”

Rejs po Odrze

Cena biletu dla uczestnika

Ok. 500 PLN

Networking po konferencji

Po zakończeniu konferencji, zabierzemy uczestników w nietuzinkowy rejs po Odrze prestiżowym
statkiem pasażerskim Wratislavia http://www.statekrestauracja.pl/, podczas którego nie
zabraknie przestrzeni do wymiany wiedzy, kontaktów biznesowych, a także przyjemności z
podziwiania nadbrzeżnego krajobrazu stolicy Dolnego Śląska.

Propozycja biznesowa
W tym roku chcielibyśmy razem z Państwem podnieść rangę konferencji A
 gile on the Boat i
zwiększyć wartość, którą otrzymają uczestnicy, trenerzy i partnerzy wydarzenia. Konferencja
jest wydarzeniem non-profit, a bilety wstępu niestety nie pokrywają wszelkich kosztów
organizacji. Przy współpracy z naszymi partnerami i patronami Fundacji będziemy w stanie
pokryć koszty m.in.:
●

wynajęcia nowoczesnych sal konferencyjnych w Hotelu Radisson Blu ***** Wrocław,

●

pokrycia kosztów dojazdu i noclegu trenerów,

●

pokrycia kosztów obsługi systemu rejestracyjnego,

●

organizacji części “networkingowej” w formie rejsu po Odrze

●

zapewnienia, że konferencja będzie niezapomnianym wydarzeniem :)

Jeśli chcieliby Państwo przyczynić się do rozwoju tego wydarzenia, wspierając finansowo
Fundację Zwinność, zapraszamy do zapoznania się z pakietami partnerskimi.

Pakiety partnerskie/sponsorskie
Platynowy

Złoty

Srebrny

Podziękowanie za wsparcie podczas
rozpoczęcia i zakończenia konferencji

✓

✓

✓

Podziękowanie (logo) na stronie
internetowej wydarzenia, stronie
rejestracji na konferencję

✓

✓

✓

Informacja o partnerze/sponsorze za
pośrednictwem social media
(Facebook - 1100 fanów, Meetup.com
- 2300 zapisanych, LinkedIn)

✓

✓

✘

Logo na gadżetach promocyjnych

✓

✓

✘

Możliwość rozłożenia standów
reklamowych

✓

✓

✘

Logo w materiałach video
zarejestrowanych podczas
konferencji

✓

✘

✘

2 bilety wstępu dla wskazanych osób
o wartości ok. 1000PLN

✓

✘

✘

Status partnera głównego konferencji

✓

✘

✘

5000PLN

2000PLN

1000PLN

2

3

Inwestycja
Dostępna ilość pakietów

Niedostępny
Zarezerwowany
#CodeTwo
#HRejterzy

Fundacja Zwinność

Fundacja Zwinność (https://zwinnosc.org/) jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów z
dziedziny zwinnego zarządzania projektami.
Jednym z głównych celów Fundacji jest udzielanie merytorycznej pomocy organizacjom
poszukujących skutecznych metod organizacji pracy. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez
organizowanie wydarzeń edukacyjnych mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych
wśród profesjonalistów, jak również poprzez współpracę z firmami mającą na celu
doskonalenie procesów, metod i narzędzi zarządzania projektami.
Głównym polem działania Fundacji jest społeczność pasjonatów i praktyków metod zwinnych
(ok. 2000 osób), która organizuje się wokół następujących inicjatyw:
1. Agile Wrocław – cykliczne, darmowe warsztaty szkoleniowe odbywające się raz w
miesiącu nieprzerwanie od 5 lat w samym sercu stolicy Dolnego Śląska. W ponad 50
warsztatach wzięło już udział ponad 1500 osób. w
 ww.meetup.com/AgileWroclaw
2. Agile on the boat - coroczna unikatowa konferencja w warsztatowej formie ciesząca się
olbrzymią popularnością. https://youtu.be/r94cPhnKMGc
3. Product Craftsmanship - darmowe warsztaty szkoleniowe dedykowane dla
przedsiębiorców i osób tworzących swoje własne produkty IT.
https://www.meetup.com/Product-Craftsmanship-Agile-Wroc%C5%82aw/

4. Agile on site - seria spotkań otwartych w firmach, które na co dzień korzystają z
metod zwinnych. h
 ttps://youtu.be/jfM2E4534Jg
5. Agile online - webinary internetowe na żywo, których motywem przewodnim są studia
przypadków.
Fundacja Zwinność działa jako organizacja non-profit, nie kieruje się chęcią zysku, a przychody
z realizacji projektów przeznaczane są działalność statutową. Realizując z nami projekt
szkoleniowy przyczyniają się państwo do propagowania nowoczesnych metod zarządzania i
wzrostu kapitału intelektualnego, który ożywia polską gospodarkę.

