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VIII Konferencja BeZee - trendy w edukacji

Miejsce: Echo Sfera, Galeria Metropolia



Zostań partnerem naszej
konferencji i buduj z nami
edukacyjną przyszłość.

Konferencja BeZee to unikatowe
wydarzenie edukacyjne łączące ze sobą
środowiska edukacyjne, biznesowe,
technologiczne i samorządowe.



7 edycji
Każda edycja to nowe wyzwania i tematy.

Staramy się iść naprzeciw wiodącym trendom
i odpowiadać na najważniejsze wyzwania.

2000 uczestników
Tyle osób wzięło udział w dotychczasowych

edycjach BeZee – byli to głównie nauczyciele,
dyrektorzy szkół i edukatorzy.

100 prelegentów
Do tej pory gościliśmy prelegentów z Polski  
i ze świata. Profesjonalistów i pasjonatów, 

dla których edukacja to inwestycja w przyszłość. 



BeZee 2022
Tegoroczna edycja wydarzenia zamieni się w przestrzeń

pasjonujących wystąpień i rozmów. 

3 bloki tematyczne

9 prelekcji

warsztaty

wydarzenie dla młodzieży

targi EduShow

networking 



O czym
będziemy
rozmawiać

Innowacyjna szkoła

Jak wprowadzać innowacje?

Jak być na bieżąco z trendami?

Postuczeń, czyli edukacja jako sztafeta

Z czym zostawiamy uczniów po opuszczeniu murów szkoły?

Jak tworzyć dialog między szkołami, a uczelniami wyższymi?

Jak sprawić, żeby szkoła była miejscem do którego chce się

przychodzić?

Biznes w szkole - wzajemna otwartość na
współpracę

Jak szkoła może współpracować z biznesem?

Dlaczego wzajemna współpraca się opłaca?



Z kim
będziemy
rozmawiać

Nauczyciele

praktycy, edukatorzy

dyrektorzy, eksperci

Biznes i Samorządy

menagerowie, dyrektorzy

startupy, przedstawiciele miast

i jednostek samorządowych



STAŃ SIĘ CZĘŚCIĄ BEZEE 2022
Sposób prezentacji,

merytoryczne

przygotowanie

prelegentów. 

Świetna
organizacja!

Aktualna tematyka i

różnorodność

spojrzeń.

Nowe spojrzenie 
na edukację.



pakiet żółty - EduShow

obejmuje świadczenia z pakietów

czerwonego i niebieskiego

możliwość poprowadzenia warsztatu w

wybranym bloku tematycznym

możliwość przekazania produktów firmy dla

uczestników Konferencji

bezpłatny udział wybranych dwóch osób z

firmy w Konferencji

oraz:

pakiet niebieski - EduShow

obejmuje świadczenia z pakietu czerwonego

stoisko targowe EduShow podczas

Konferencji

oraz:

pakiet czerwony

umieszczenie logo firmy na stronie www

konferencji

ekspozycja logo i oferty w social

mediach Organizatora (FB, LinkedIn)

ekspozycja logo wraz z informacjami o

firmie w newsletterze

wymienienie nazwy firmy w

informacjach prasowych i promocyjnych

dotyczących organizacji Konferencji

500 zł 1 500 zł 2 500 zł

Pakiety partnerskie:



Stoiska targowe:



Znajdź nas:
https://www.facebook.com/StarterEdukacja
https://www.facebook.com/inkubatorstarter

https://bezee.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=Tj22fGJUTis

konferencja BeZee 2019

https://www.linkedin.com/company/inkubator-starter/

https://www.instagram.com/inkubator_starter/

https://www.facebook.com/StarterEdukacja
https://www.facebook.com/inkubatorstarter
https://bezee.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=Tj22fGJUTis
https://www.linkedin.com/company/inkubator-starter/mycompany/
https://www.instagram.com/inkubator_starter/


Kontakt:

Anna Malinowska 

e-mail : a.malinowska@inkubatorstarter.pl

Anna Nowicka

e-mail : a.nowicka@inkubatorstarter.pl


