
ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY



Inspiring Solutions jest największą studencką konferencją dotyczącą zastosowań IT w biznesie. Od 10 lat tworzymy pomost łączący
środowisko akademickie ze światem przedsiębiorczości. Wraz z naszymi Partnerami uświadamiamy studentom z całej Polski, jak
istotna jest znajomość i umiejętność wykorzystywania narzędzi IT. Chcemy zwrócić uwagę na siłę innowacji w branży oraz
zainspirować młodych ludzi do ciągłego rozwijania się i pogłębiania swojej wiedzy.
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Partnerzy podczas Konferencji prowadzą warsztaty w zakresie czterech ścieżek tematycznych:

Intelligence 
& Analytics IT Management 

Startup 
Science 

Design & User 
Experience

IT Management 
Analiza wpływu technologii 
informacyjnych i ich zastosowanie
w zarządzaniu procesami biznesowymi 
w przedsiębiorstwie

Startup Science 
Procesy, strategie i rozwiązania 
kluczowe do stworzenia i rozwoju 
skalowalnego, dynamicznie 
rozwijającego się startupu

Intelligence & Analytics
Analiza, reprezentacja i wykorzystanie 

danych w celu usprawnienia 
funkcjonowania przedsiębiorstwa

Design & User Experience
Projektowanie nowych technologii oraz 

aplikacji z myślą o wrażeniach 
towarzyszących użytkownikowi 

podczas interakcji 
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UCZELNIE

Inspiring Solutions zawita w Krakowie już po raz 
trzeci. Zeszłoroczna edycja zgromadziła  ponad 
400 uczestników, tworząc unikatową platformę 
łączącą Partnerów Konferencji ze studentami 
kierunków technicznych. Tegoroczna Konferencja 
będzie największym tego typu wydarzeniem
w AGH.

AGH
Konferencja IS od 10 lat skupia setki studentów 
SGH i innych uczelni z całej Polski
zainteresowanych tematyką IT. Podczas 
ubiegłorocznej edycji warsztaty oraz panel  
dyskusyjny, a także jednostki specjalne, takie jak 
Inspiring Fuckups, czy Inspiring Talks umożliwiły 
bezpośredni kontakt Partnerów Konferencji
z ponad 1400 studentami.

SGH
Dzięki Konferencji Inspiring Solutions studenci 
różnych wydziałów Politechniki Warszawskiej,
w tym prestiżowego wydziału MiNI, bezpośrednio 
spotkają się ze światem przedsiębiorczości. 
Unikatowa forma Konferencji przy poprzedniej 
edycji przyciągnęła ponad 500 uczestników

PW
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STRUKTURA KONFERENCJI
29.03 30.03 31.03

Inspiring Pitches
Wydarzenie, na którym uczestnicy będą starali się
zaprezentować swój pomysł na biznes, tak by przyciągnąć,
jak największą uwagę słuchających. Prezentacje zostaną
ocenione przez prelegentów Panelu Dyskusyjnego, którzy
skomentują każde wystąpienie, punktując jego słabe
i dobre strony.

Inspiring Discussion
Wspaniali mówcy - prezesi oraz managerowie firm
Partnerskich spotykają się raz do roku, by wziąć udział
w perełce Inspiring Solutions – panelu dyskusyjnym.
Merytoryczna, ciekawa i z pewnością burzliwa debata,
w zeszłym roku na temat „FinTech - czy w świecie IT jest
jeszcze miejsce dla korporacji?”.

Inspiring Talks
Krótkie wystąpienia inspirujących ludzi, którzy
wypowiadają się na tematy szeroko powiązane ze
ścieżkami tematycznymi. Celem tej części Konferencji jest
dynamiczne przedstawienie ciekawych poglądów, dzięki
którym studenci będą mogli inaczej spojrzeć na otaczającą
ich rzeczywistość i poszerzyć swoją wiedzę.

Inspiring RoundTables
Spotkania uczestników Konferencji z Partnerami pełniące
rolę integracyjną i networkingową, tworzące relację między
prelegentami i uczestnikami Konferencji, pozwalające na
wymianę własnych poglądów i doświadczeń. Partnerzy
mają możliwość wyboru uczestników wydarzenia na
podstawie CV.
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PROMOCJA KONFERENCJI

Promocja zewnętrzna
Zespół objazdowy promujący 
konferencję na największych uczelniach 
ekonomicznych i technicznych w całej 
Polsce. Trzy billboardy w tym jeden na 
stacji metro Centrum, artykuły na temat 
konferencji w prasie tematycznej
i uczelnianej, promocja poprzez 
aplikację mobilną w trakcie konferencji.

IT WEEK & IS DAY
Moc inspiracji przed Konferencją. 

Tydzień, podczas którego w Auli 
Spadochronowej prezentują się firmy 

Partnerskie (15-17 marca). IS DAY (17 
marca) to dzień najbardziej intensywnej 

promocji projektu z konkursami
współorganizowanymi z naszymi 

Partnerami.

Social Media
Intensywna promocja na Facebooku, 
Twitterze, Instagramie oraz stronie 
internetowej. Informacje o konferencji 
na stronach uczelnianych, serwisach
i forach o tematyce IT. Zeszłoroczny 
zasięg promocji > 60 000 osób.

Materiały promocyjne
Przewodniki dla uczestników konferencji

zawierające profile firm - Partnerów 
Inspiring Solutions oraz praktyczne 

informacje na temat wydarzenia, 
notatniki, teczki, długopisy oraz standy 

promocyjne, plakaty, ulotki, roll-upy, 
animacje na ekranach LCD.

1400
zarejestrowanych

uczestników

3500
zapisów na
Konferencję

20%
uczestników

spoza 
Warszawy

25%
osób, które wzięły

udział w ponad
4 warsztatach

W 1h
wyczerpaly się

miejsca na
warsztaty

3 uczelnie, 
w których

odbędzie się IS10
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JUBILEUSZOWA EDYCJA INSPIRING SOLUTIONS

7 kwietnia 2017 Organizatorzy i Partnerzy
z wszystkich 10 edycji 

pierwsze takie
wydarzenie w historii

Inspiring Solutions

Już od 10 lat mury Szkoły Głównej Handlowej przyciągają studentów
z całej Polski chętnych do poszerzania swojej wiedzy w dziedzinie
IT. Pełni pasji organizatorzy z roku na rok starają się ulepszyć
Konferencję i wkładają ogromny wysiłek w jej ciągły postęp.

W ramach 10 edycji Inspiring Solutions organizujemy Bankiet
Jubileuszowy podsumowujący działalność i rozwój Konferencji.
Gośćmi wydarzenia będą nasi Partnerzy wraz z założycielami
i organizatorami Inspiring Solutions z wszystkich 10 edycji.
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WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Sukces jest inspirujący, ale droga do sukcesu - jeszcze bardziej! Inspiring
Fuckups to cykliczne wydarzenia towarzyszące ogólnopolskiej
Konferencji Inspiring Solutions, której tematyką przewodnią są
zastosowania IT w biznesie.

Podczas Inspiring Fuckups osoby ze świata biznesu opowiadają
o swoich wpadkach i niepowodzeniach w drodze do osiągnięcia
wyznaczonego celu. Prezentują, w jaki sposób udało im się pokonać
przeszkody bądź, jak powinni byli to zrobić. Utrzymane w luźnej
atmosferze, mają na celu ukazanie studentom, że porażki w biznesie są
nieuniknione, lecz trzeba wiedzieć, jak sobie z nimi radzić.

Ze względu na kameralny charakter Inspiring Fuckups zapraszamy ok. 80
osób. Wydarzenie cieszy się jednak znacznie większym
zainteresowaniem, dlatego uczestnicy rejestrują się przez formularz
internetowy.
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Jack’s Cinema

3 wydarzenia
październik, grudzień, luty

Ponad 600 zainteresowanych
miejsca rozeszły się w niecałą minutę



PARTNERZY KONFERENCJI

„Inspiring jest nie tylko źródłem cennych
wiadomości, ale również projektem integrującym
studentów z różnych środowisk, pozwalającym nabyć
interesujące znajomości. ” - Perspektywy

„W dobie powszechnej informatyzacji, Inspiring
Solutions wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na
wiedzę o innowacyjnych rozwiązaniach w biznesie. ”
- Komputer Świat

„Dzięki współpracy z liderami branży IT uczestnicy
konferencji mają możliwość nabycia umiejętności
niezbędnych zarówno dla kadry zarządczej, jak
i analityków biznesowych.” - Gazeta Bankowa

„Inspiring Solutions to konferencja studencka o IT
zrealizowana z rozmachem i udziałem największych
w kraju korporacji i najciekawszych startupów.”
- Antyweb
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Pokazanie studentom możliwości realizacji
własnych pomysłów i planów biznesowych.

Stały dostęp do ofert praktyk i staży w firmach 
związanych z branżą IT, współpracujących przy 

konferencji. Oferty od ponad 20 firm.

Uczestnictwo w 3 dniowym programie 
kulturalno-rozrywkowym, zawierającym 

zwiedzanie najciekawszych zakątków Warszawy. 

Możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu
ze specjalistami z firm z branż IT, marketingowej, 
konsultingowej, bankowej, w trakcie 3 dni 
konferencji. 

Integracja studentów najlepszych szkół 
ekonomicznych i technicznych z całej Polski.
Około 20 uczelni wyższych.

Uczestnictwo w ogólnopolskich konkursach
z atrakcyjnymi nagrodami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW



WSPÓŁPRACA

PROMOCJA OGÓLNOPOLSKA

W dniach 20 lutego - 18 marca zespół objazdowy promuje konferencję na największych uczelniach ekonomicznych i technicznych
w Polsce. W ramach jednego dnia promocji na Waszej uczelni organizujemy konkursy z nagrodami, rozdajemy gadżety promocyjne
i zachęcamy studentów do wzięcia udziału w konferencji.

NASZE OCZEKIWANIA

Pomoc w zorganizowaniu miejsca 
na stand promocyjny na uczelni 
oraz pozwoleń na dystrybucję 
materiałów promocyjnych.

Umieszczenie informacji na stronie 
internetowej i fanpage’u uczelni / 
samorządu / organizacji 
studenckiej o pojawieniu się 
naszego zespołu objazdowego.

Promocja konferencji i zapisów
na konferencję, informacje
o konferencji na stronach
uczelni / samorządu.

20 II – 18 III 19 III 29 III – 31 III

OGÓLNOPOLSKIE WYJAZDY 
PROMOCYJNE 

ZAPISY NA KONFERENCJĘ KONFERENCJA



KONTAKT

GRZEGORZ ZALETAŃSKI
External Conference Team Member
g.zaletanski@gmail.com
+48 515 120 023
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