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RAFAŁ
TOMKOWICZ
„Mimo postępującej cyfryzacji również na stopie
biznesowej, my niezmiennie opieramy się na spotkaniach
twarzą w twarz. To według mnie najcenniejsza i
najbardziej efektywna forma współpracy.
Jako organizator wydarzeń opieram się właśnie na takich
relacjach, co mam nadzieje, pozytywnie wpływa na
otoczenie biznesowe, motywację poszczególnych
obszarów działania, a w konsekwencji rozwój całej
branży”
Poniżej mam Państwu do zaoferowania możliwość
współpracy partenrskiej przy organizowanych przez nas
wydarzeniach.
Dzięki współpracy z nami zyskujecie dotarcie do określonej
grupy odbiorców – decydentów w swoich obszarach
działalności.
My swoim doświadczeniem i zaangażowaniem gwarantujemy
jak najlepsze i największe korzyści jakie może przynieść tego
typu współpraca. Stawiamy na długofalowe relacje, zależy nam
na nawiązaniu długofalowej współpracy. Nie jest w naszym
interesie zrobić coś raz dla kogoś.
Do zobaczenia!

NASZE REALIZOWANE
PROJEKTY
LOAN MAGAZINE AWARDS
10 czerwca 2021 [Wrocław] – planowana organizacja
Loan Magazine Awards to najbardziej prestiżowe wyróżnienia przyznawane na
polskim ryknu consumer finace. Za nami już 5 skutecznie zorganizowanych
wieczorowych Gal Finałowych gdzie najlepsi na rynku odbierają należne im
wyróżeniania.
Plebiscyt Loan Magazine Awards organizowany jest przez najbardziej
rozpoznawalny serwis poświęcony rynkowi digital lending oraz obszarowi
rynku Fintech w Polsce – LoanMagazine.pl.

FINTECHREJS
09 Czerwiec 2021 [Wrocław] – planowana realizacja
Ideą FintechRejsu jest łączenie ludzi z branży, wspieranie pomysłów i
budowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi innowacyjnych usług
finansowych skorelowanych z technologią. Za nami już 4 skutecznie
zorganizowane spotkania.
Organizowane z myślą o tych, którzy są zainteresowani bieżącymi trendami i
nowymi możliwościami tego najszybciej rozwijającego się sektora finansowych
rozwiązań online.

Sfera Finansów – jesteśmy z Tobą!

FINTECHRACE
Sezon 2021
Gokartowa Rywalizacja Fintechowa jest rozgrywana na halowych torach
kartingowych w Polsce. FINTECHRACE to zawody dla amatorów, miłośników i
fanów kartingu reprezentujących obszar fintechu w Polsce. Wyścigi II Sezonu
będą rozgrywane w okresie marzec-listopad 2021 w różnych formach.
Spotkania mają charakter typowo networkingowy.

TOP50 MANAGERS OF LOAN
MARKET IN POLAND
Gala TOP 50 Managers of Loan Market in Poland będzie miała na celu wyłonienie
najbardziej wyróżniających się managerów z rynku consumer finace w Polsce oraz
całego obszary firm wspomagających ten sektor. Chcemy przede wszystkim nagrodzić
osoby, które w szczególny sposób wyróżniają się swoją aktywnością, a tym samym
zwiększają transparentność całej branży.

DLACZEGO
WARTO?
Nasze wydarzenia skierowane są do osób zarządzających oraz pracujących w branży
finansowej, wyższej i średniej kadry managerskiej, specjalistów, marketerów,
PRowców, doradców finansowych, właścicieli serwisów internetowych, a także
dziennikarzy finansowych. W ten sposób Państwa marka zostanie na stałe
uwieczniona w wydarzeniu skupiającym całą branżę rynku consumer finance w
Polsce.
Mamy za sobą organizację 15 tego typu eventów, gdzie łącznie gościliśmy ponad
2000 uczestników, reprezentujących 288 firm.
Po 8 latach organizacji spotkań biznesowych jesteśmy bogatsi o duże doświadczenie
poprzez które potrafimy jeszcze lepiej skomunikować rolę partnerów wydarzeń,
jaką mogą odegrać podczas naszych eventów.

Buduj siłę
swojej
marki
wspólnie z
nami!

Naszą rolą będzie prezentacja Państwa wśród wszystkich uczestników wydarzeń,
ale również podczas naszej codziennej działalności informacyjnej związanej z całym
rynkiem.
Rozliczenia z nami zawsze rozbijamy na dwa etapy, pierwsze 50% płatne w
momencie podpisywania zlecenia, drugie 50% po przeprowadzonym wydarzeniu.
(w przypadku niemożności zorganizowania eventu, wszystkie działania kończymy w
online jednocześnie nie pobierając od Państwa drugiej części wynagrodzenia).
Świadczenia, które jesteśmy w stanie zawsze zagwarantować:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Przyznanie tytułu oficjalnego partnera wydarzenia
Bezpłatny wstęp oraz uczestnictwo dla wybranych gości
Możliwość wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych
Możliwość wystawienia roll’upów i ścianek reklamowych na terenie
wydarzenia
Zamieszczenie logotypów partnerów na stronach wydarzeń
Wyświetlanie logotypów partnerskich podczas prezentacji i paneli
dyskusyjnych
Dedykowane sale spotkań
Publikacja materiałów prasowych z udziałem partnerów
Umożliwienie dołączenia materiałów promocyjnych oraz gadżetów do
start pack’ów wydawanych uczestnikom
Prezentacja i udział w materiałach video

Wierzę, że oferta spotka się z przychylnością z Państwa strony patrząc na fakt, że
ilość świadczeń jakie możemy zagwarantować daje szanse na silny udział
reprezentowanego brandu w danym wydarzeniu, jednocześnie chroniąc całą
umowę przed okolicznościami na które nie mamy wpływu, ale dlatego właśnie
dzielimy świadczenia na dwie części.
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WYNIKI FREKWENCJI
OSTATNICH WYDARZEŃ
Poniżej przedstawimy graficzny wykres frekwencji naszych wydarzeń za ostatnie 4 lata, wyłaczając pandemiczny,
2020 rok. Choć i w nim udało nam się zorganizować dwa większe wydarzenia, którymi były czerwcowy (pierwszy
po covidowy) event stacjonarny w którym wzięło udział blisko 100 uczestników, mowa tu o FintechRejs 2020.
Oraz cykl spotkań FintechRace 2020, czyli gokartową rywalizację fintechowców, gdzie 44 przedstawicieli 21 firm
walczyło o miano najlepszego amatora wyścigów racingowych.
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Będę wdzięczny za informację, czy są Państwo zainteresowani współpracą? Zapraszam do rozmów!
Prezes Zarządu Sfera Finansów SA
Rafał Tomkowicz
rafal.tomkowicz@sfera-finansow.pl
tel. 784.007.080
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