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CZYM JEST CMCD?

Konferencja Credit Management Cyber Days by PZZW
jest kontynuacją inicjatywy Polskiego Związku
Zarządzania Wierzytelnościami która w dobie
zmieniających się okoliczności rynkowych związanych
z pandemią przyjmie zupełnie nową formę pełnego
interaktywnego uczestnictwa w wydarzeniu
za pomocą rozwiązania Avatarland wirtualnego
centrum targowo konferencyjnego

,

,

Nowatorskie rozwiązanie
zapewni wrażenie realnego
uczestnictwa poprzez
bezpośrednią interakcję z
otoczeniem i innymi
uczestnikami zarówno w
prywatnej jak i publicznej
przestrzeni konferencyjnej
oraz swobodne poruszanie się
w niemalże nieograniczonym
wirtualnym świecie
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Rozwiązanie technologiczne
pozwala uczestniczyć
osobom z różnych
kontynentów
.

Wydarzenie obejmie prelekcje związane z działalnością
podmiotów na rynku zarządzania finansami i
wierzytelnościami oferujących swoje usługi zarówno
przedsiębiorcom jak i konsumentom Dyskusja
będzie koncentrować się w szczególności na aktualnych
wyzwaniach stojących przed przedsiębiorcami w dobie
pandemii jak radzą sobie w Polsce i innych regionach
świata i jak widzą drogę wyjścia z powstałej sytuacji Czy
zmiana warunków rynkowych otwiera drogę dla nowych
możliwości i nowego sposobu prowadzenia biznesu Jak
szybko wrócimy do tradycyjnych rozwiązań biznesowych
a może pandemiczna rewolucja na trwałe zmieni
warunki działalności zarządzania pracą procesami Jaki
jest i będzie wpływ ograniczenia kontaktów na relacje
wewnątrz i na zewnątrz organizacji
,
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Zapraszamy również do
odwiedzenia strony
internetowej PZZW
:

www pzzw pl
.
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GRONO
ZAINTERESOWANYCH

DLACZEGO
WARTO:

przedsiębiorcy, właściciele,

Nowatorskie rozwiązanie w

kadra zarządzająca
działy finansowe,

zakresie pełnego interaktywnego
uczestnictwa w wydarzeniu,

działy kontrolingu i oceny

Bezpośrednia interakcja z

ryzyka,
działy monitoringu należności,

otoczeniem i innymi
uczestnikami, zarówno w

windykacji,

prywatnej, jak i publicznej

działy zarządzania
personelem i szkoleniowe,

przestrzeni konferencyjnej,
Merytoryczne prelekcje z

działy zarządzania ryzykiem,

udziałem ekspertów rynku,

biura informacji gospodarczej,

Realne współtworzenie

wywiadownie gospodarcze,
ubezpieczyciele należności,

wydarzenia,
Możliwość efektywnego dotarcia

faktorzy,

do wybranej grupy docelowej,

firmy leasingowe,
banki,

Pozyskanie nowych partnerów
biznesowych,

firmy pożyczkowe,

Współudział w kreowaniu

kancelarie prawne,
firmy doradcze,

wizerunku branż oraz wdrażaniu
najwyższych standardów

firmy windykacyjne,

rynkowych,

podmioty zajmujące się

Możliwość wymiany

obrotem wierzytelnościami,

doświadczeń,
Aktualne tematy i innowacyjne

dostawcy rozwiązań IT.

rozwiązania.
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PAKIET PARTNERSKI
BAZA
Bezpłatny udział uczestnika i 2 osób obsługujących stoisko,
Publikacja aktywnego logotypu na stronie wydarzenia,
Informacja o Partnerze wydarzenia na LinkedIn PZZW,
Publikacja aktywnego logotypu na stronie PZZW,
Dystrybucja materiałów Partnera na nośnikach cyfrowych.

STOISKA EKSPOZYCYJNE
Małe stoisko
Możliwość wybrania koloru stoiska,
2 miejsca na logo (baner i trybunka),
1 ekran prezentacyjny (pdf, pptx, www, webm).

2 000 złotych netto
Średnie Stoisko
Możliwość wybrania koloru stoiska,
3 miejsca na logo (baner, trybunka, stolik),
1 ekran prezentacyjny (pdf, pptx, www, webm),
4 miejsca na grafikę (jpg/png)

+ dodatkowo: uczestnik + osoba obsługująca stoisko.
3 000 złotych netto

Duże Stoisko
Możliwość wybrania koloru stoiska,
11 miejsc na logo (banery, trybunki),
5 ekranów prezentacyjny (pdf, pptx, www, webm),
7 miejsc na grafikę (jpg/png),
dwie strefy prywatne ze stołem i krzesłami

+ dodatkowo: uczestnik + do 5 osób obsługujących stoisko.
5 000 złotych netto

PARTNER STRATEGICZNY
ŚWIADCZENIA
Bezpłatny udział 3 uczestników i do 8 osób obsługujących
stoisko,
Informacja o Partnerze wydarzenia na LinkedIn PZZW,
Ekspozycja logotypu na wszystkich salach i wszystkich
nośnikach informacyjnych przygotowywanych przez PZZW od
dnia zawarcia umowy do zakończenia Konferencji,
Dystrybucja materiałów przekazanych przez Partnera na
nośnikach cyfrowych również po Konferencji.

Duże Stoisko
Możliwość wybrania koloru stoiska,
11 miejsc na logo (banery, trybunki),
5 ekranów prezentacyjny (pdf, pptx, www, webm),
7 miejsc na grafikę (jpg/png),
dwie strefy prywatne ze stołem i krzesłami.

15 000 złotych netto
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