
TWOJE
WYDARZENIE
ONLINE
NIE ZMIENIAJ TERMINU
ZMIEŃ FORMUŁĘ

Dlaczego z nami?

Jakie korzyści płyną z organizacji konferencji on-line.

Jak my to robimy?



JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ 
Z ORGANIZACJI
KONFERENCJI ON-LINE?

Znaczne oszczędności związane z brakiem kosztów
podróży, zakwaterowania czy
wynajmu sal konferencyjnych.

Możliwość komunikacji i net coatingu bez konieczności
gromadzenia się uczestników w jednym miejscu.

Różnorodne możliwości w planowaniu wyglądu 
i konfiguracji wydarzenia.

Łatwość dostępu dla odbiorców z każdego zakątka świata.

Nieograniczona liczba uczestników.*

*Ograniczenie jednoczesnych wyświetleń do 10.000 



Jesteśmy zawsze zorientowani na realizację celów naszych Klientów. Wdrażamy rozwiązania,
które są właściwe dla konkretnego projektu mając świadomość.

Pracujemy na intuicyjnych i przyjaznych platformach dla uczestnika. Opracowujemy
wizualizacje i tutoriale, które ułatwiają dotarcie do właściwej czasoprzestrzeni wydarzenia
maksymalizując jego odbiór.

Projektujemy wydarzenie on-line tak, aby dać uczestnikom nie tylko content (czy wiedzę
merytoryczną) ale również doświadczenie. W dobie tak licznych webinarów, spotkań online
ważne jest stworzenie formatu, który będzie angażować uczestnika i tym samym
przytrzymywać jego uwagę. Opracowujemy wspólnie z Organizatorami wydarzenia strategię
komunikacji nie tylko na czas samego wydarzenia, ale również przed i po nim (chatroomy, Q&A,
polls itp.)

Minimalizujemy ryzyko. Wychwytujemy newralgiczne punkty i proponujemy rozwiązania.
Zalecamy przeprowadzenie próby ze speakerami lub ich wcześniejsze nagranie. Pozwala to
uniknąć ryzyka braku połączenia lub słabej jakości połączenia z internetem u speakerów a w
konsekwencji obniżenia poziomu satysfakcji uczestników z odbioru całego wydarzenia. 

Nasz zespół regularnie uczestniczy w szkoleniach prowadzonych przez światowej klasy
specjalistów. Na bieżąco monitorujemy dynamicznie zmieniające się trendy i służmy radą w
kwestii zastosowania najlepszych rozwiązań przy organizacji spotkań w formacie online. 

Z NAMI, TWOJE WYDARZENIE
JEST W BEZPIECZNYCH RĘKACH!

DLACZEGO WARTO Z NAMI?



 
JAK MY TO ROBIMY?

DEDYKOWANA STRONA WWW

Strona internetowa wirtualnej konferencji projektowana
jest w sposób jak najbardziej oddający charakter
 i tematykę wydarzenia.

Zawiera informacje na temat programu, prelegentów
czy partnerów, umożliwia rejestrację uczestników i
pobieranie opłat za udział. 

Dzięki oddzielnej sekcji dla wystawców i partnerów, 
każdy z nich ma możliwość, aby w widoczny sposób  
zaprezentować swoja firmę w formie wideo, prelekcji 
a podczas czatu na żywo,porozmawiania z wystawcą.

TRANSMISJA I NAGRANIA PRELEGENTÓW

Transmisja nawet z najdalszych miejsc na  świecie  nie
stanowi problemu. Aby wejść do wirtualnego
konferencyjnego świata, najważniejsze jest stabilne
łącze internetowe.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość
profesjonalnego nagrania prelegentów w specjalnie
przygotowanym do tego celu studio lub w innym
dogodnym miejscu, co polecamy uczynić, aby
minimalizować nieprzewidziane sytuacje.

OBSŁUGA UCZESTNIKÓW

Zadbamy o dokładną ewidencję uczestników w tym kontrolowaną rejestrację w oparciu 
o zahasłowane zaproszenia wysyłane jedynie do gości wskazanych przez Organizatora, jak
również ich dalszą obróbkę oraz udzielanie odpowiedzi na zadawane
pytania drogą elektroniczną.



MODEROWANE I KRÓTKIE SESJE Q&A

Pytania i odpowiedzi to świetny sposób na maksymalizację 
zaangażowania uczestników. Ekspert lub panel ekspertów 
odpowiada na pytania zadawane przez odbiorców na żywo 
lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Nasi podwykonawcy są gwarancją najlepszego wsparcia 
technicznego, począwszy od udostępnienia profesjonalnego 
zaplecza studyjnego z ekranem greenscreeen do nagrań 
wykładów oraz wirtualne efekty specjalne w postaci animacji, 
które wspomogą efekty prezentacji.

WSPARCIE TECHNICZNE

INTERAKCJA Z UCZESTNIKAMI

Ankiety on-line z wynikami w czasie rzeczywistym, czaty 
z Wykładowcami, sprawdzenie obecności uczestników 
na sesjach wirtualnych - funkcje dostępne na wyciągnięcie
ręki, które urozmaicą spotkanie w wirtualnym pokoju.

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu przyjmowania,
recenzowania i publikacji wybranych abstraktów w materiałach
konferencyjnych lub światowych czasopismach naukowych.

ABSTRACT MANAGEMENT



Prowadzenie profilu wydarzenia
poprzez social media

Publikację postów (według ustalonego harmonogramu)
Moderację profilu, odpowiadanie na komentarze, wiadomości
Kampanie reklamowe (zgodnie z ustalonym budżetem)

Utworzenie profilu konferencji w mediach społecznościowych to
dodatkowa możliwość na jego promocję i dotarcie do
potencjalnego uczestnika. Obecność wydarzenia na Facebooku
lub w innych social mediach pozwala na interakcję z uczestnikami
i zwiększenie widoczności konferencji w sieci.

Prowadzenie profilu obejmuje:

BEZPŁATNY BONUS

RAPORTY I STATYSTYKI 

Przygotowujemy raporty w oparciu o wspólnie wyznaczone z
Organizatorem cele i kryteria tak, aby wydarzenie
przyniosło zamierzone efekty.

OBSŁUGA KSIĘGOWA

Przyjmujemy wpłaty, kontrolujemy wpływy  i prowadzimy na bieżąco
monitoring nadpłat i niedopłat.  Uczestnikom wystawiamy e-
faktury za nabytą usługę. Opracowujemy końcowe rozliczenie dla klienta.



WIRTUALNE STUDIO

Przykładowy wygląd strony

EKRAN STARTOWY

PRZESTAW SIĘ NA ŚWIAT WIRTUALNY



WYSTAWA

CZAT Z PRELEGENTEM



JESTEŚ  ZAINTERESOWANY  
LUB  MASZ DODATKOWE  PYTANIA?

Skontaktuj się z nami. 
Razem zaprojektujemy Twoją konferencję on-line.

Do zobaczenia on-line!

 www.mazurkas.com.pl/congresses

  k.szymczak@mazurkas.com.pl

 +48 668 197 346

Katarzyna Szymczak

http://www.mazurkas.com.pl/congresses
http://www.mazurkas.com.pl/congresses

