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Dlaczego
BeZee?
Konferencja BeZee to unikatowe
wydarzenie edukacyjne, które
łączy ze sobą środowiska
edukacyjne, biznesowe,
technologiczne i samorządowe.



90
prelegentów
Gościlismy około 90 prelegentów 
z Polski i ze świata: ekspertów, 
profesjonalistów i przede wszystkim 
pasjonatów, dla których edukacja 
to inwestycja w przyszłość.

Konferencja
BeZee
#TrendywEdukacji

VI edycji
Każda edycja to nowe wyzwania 
i tematy. Staramy się iść 
naprzeciw wiodącym trendom 
i odpowiadać na najważniejsze 
problemy. W 2020 roku Konferen-
cja po raz pierwszy odbyła się 
wyłącznie online. 

1900
uczestników 
Dotychczas, w 6 edycjach konferencji 
wzięło udział ponad 1900 uczestników, 
byli to głównie nauczyciele, 
edukatorzy, dyrektorzy szkół, 
samorządowcy i rodzice. 

Otwartość
Tematyka każdej z dotychczasowych 
konferencji porusza zarówno aktualne 
wyzwania technologiczne, biznesowe, 
pamięta również o roli społecznej, 
nie zapominając o różnicach 
kulturowych.



Zostań partnerem
naszej konferencji 
i buduj z nami 
edukację przyszłości!



BeZee 2021
Tegoroczna edycja wydarzenia zamieni się w wirtualną 
przestrzeń pasjonujących wystąpień i debat. 
Dajemy możliwość rozwoju i wymiany doświadczeń 
w dziedzinie technologii, biznesu oraz edukacji. 

Z racji realizacji wydarzenia zarówno w wersji online,
jak i stacjonarnej, spodziewamy się licznego grona osób 
zainteresowanych zarówno z samego Gdańska jak 
i z całej Polski. 



3 dni
3 bloki tematyczne
9 prelekcji
3 debaty
3 sesje warsztatowe
1 wydarzenie dla młodzieży
wirtualne targi EduShow
wirtualna Giełda Młodych Pomysłów
prezentacje lokalnego biznesu



pakiet żółty
 - umieszczenie logo firmy na stronie internetowej konferencji 

(z linkiem bezpośrednio na stronę firmy)
 - ekspozycja logo i oferty w social mediach Organizatora 

(Facebook, LinkedIn)
 - ekspozycja logo wraz z informacjami o firmie w dedykowanym 

newsletterze
 - możliwosć umieszczenia oferty firmy na kanale YouTube 

Konferencji
 - wymienienie nazwy firmy w informacjach prasowych 

i promocyjnych dotyczącychorganizacji Konferencji
 - możliwość poprowadzenia warsztatu w wersji online 

w wybranym bloku tematycznym
 - możliwość umieszczenia baneru/rollupu dot. firmy podczas 

stacjonarnej wersji Konferencji w budynku Gdańskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER

 - możliwość przekazania produktów firmy dla uczestników 
Konferencji w wersji stacjonarnej

 - udział 1 wybranej osoby z firmy w Konferencji w wybranej 
przez siebie wersji (online lub stacjonarnej) 

pakiet czerwony
 - umieszczenie logo firmy na stronie 

internetowej konferencji (z linkiem 
bezpośrednio na stronę firmy)

 - ekspozycja logo i oferty w social mediach
Organizatora (Facebook, LinkedIn)

 - ekspozycja logo wraz z informacjami 
o firmie w dedykowanym newsletterze

 

399,00

Dołącz do nas

pakiet niebieski
 - umieszczenie logo firmy na stronie 

internetowej konferencji (z linkiem 
bezpośrednio na stronę firmy)

 - ekspozycja logo i oferty w social mediach
Organizatora (Facebook, LinkedIn)

 - ekspozycja logo wraz z informacjami 
o firmie w dedykowanym newsletterze

 - możliwosć umieszczenia oferty firmy 
na kanale YouTube Konferencji

 - wymienienie nazwy firmy w informacjach 
prasowych i promocyjnych dotyczących
organizacji Konferencji

999,00 1599,00



Kontakt:
Anna Nowicka
wirtualne targi EduShow - kontakt z firmami
e-mail: a.nowicka@inkubatorstarter.pl

Kinga Kuczyńska
koordynacja konferencji
e-mail: k.kuczynska@inkubatorstarter.pl



www.bezee.pl

https://www.facebook.com/StarterEdukacja

https://www.facebook.com/inkubatorstarter

Konferencja BeZee 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Y9xd8ucy7oQ&t=12s


