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Plan prezentacji  

• Cele kongresu 

• Pozyskiwanie kongresu 

• Co powinna zawierać oferta? 

• Co powinien zawierać budżet? 

• Co decyduje o rozważeniu oferty? 

• Co decyduje o przyjęciu oferty? 

• Kontrakt 

• Organizacja 

• Promocja 

• Kongres 



Cele kongresu  

• Promocja nauki polskiej  

• Szansa na rozwój kariery międzynarodowej polskich 

uczonych 

• Szansa na zawiązanie konsorcjów międzynarodowych 

i ubieganie się o finansowanie UE 

• Promocja kraju i regionu 

• Szansa na zwiększenie ruchu turystycznego 

• Korzyść biznesowa 



Pozyskiwanie kongresu - 1 

• Kontakt z polskimi uczonymi / jednostkami  

– listy, spotkania 



Pozyskiwanie kongresu - 2 

• Kontakt z towarzystwami międzynarodowymi 

organizującymi kongresy w różnych krajach – listy, 

spotkania 



Pozyskiwanie kongresu – 3 

• Udział w kongresach i intensywny lobbing 



• Udział w targach 

Pozyskiwanie kongresu – 4 



Pozyskiwanie kongresu – 5 
   Kontakt bezpośredni – 1.1 

Dear Professor Pawelczyk, 

Please allow me to introduce myself as International Associations contact here at the (MP: nazwa biura 

usunięta), I do hope my approach to you today is of interest. Through our research into 

International Associations with links to the (MP: nazwa kraju usunięta), I was very interested to 

come across the International Institute of Acoustics & Vibration. I understand that the Institute 

hosts an annual International Conference and I wondered whether I may be able to ask for your 

thoughts, as IIAV President, on (MP: nazwa miasta usunięta) bidding to host this prestigious meeting 

in the future? 

 We currently have a group of local specialists who are very interested in inviting this meeting to our 

city and had asked me to contact you for some clarification on a few points. With this in mind any 

information that you may be able to share with regards to bidding guidelines, deadlines etc would 

be greatly appreciated. In addition, my research suggests that (MP: rok usunięty) might be open to 

a bid from the (MP: nazwa kraju usunięta), however any clarification that you are able to provide 

would be much obliged. 

 May I confirm that (MP: nazwa biura usunięta) offers significant experience and expertise and a range 

of conference support services completely free, in order to assist the Association with bidding, 

organising and hosting a memorable and successful Congress, as follows: -  

 



Przykłady kontaktu wstępnego – 1  
     
Ø  Funding support  

Ø  Free civic welcome drinks reception  

Ø  Expert advice about the city and assistance with logistics and planning  

Ø  Venue selection for conference and social programmes  

Ø  Delegate literature packs including maps and city guides  

Ø  Promotional items and marketing material to attract high delegate numbers  

Ø  Accommodation booking service  

Ø  Access to local professional conference organisers  

 Further to this information, I am delighted to confirm that we were recently named Best (MP: nazwa 

kraju usunięta) Convention Bureau for the fifth consecutive year and the Exhibition+ Conference 

Centre in (MP: nazwa miasta usunięta) was awarded bronze in the Best (MP: nazwa kraju usunięta) 

Convention Centre category. In previous years I note that the Congress has attracted up to 1000 

delegates, and an event of this size is ideally suited to the (MP: nazwa biura usunięta). 

 My research seems to suggest that this meeting has never visited (MP: nazwa kraju usunięta), and with 

this in mind we would be extremely keen to assist in putting together a successful and historical bid 

to bring it to (MP: nazwa miasta usunięta) for the very first time! 

I do hope that you believe there is merit in this idea and I would very much welcome the opportunity to 

discuss this with you in greater detail.  

…………………………………………….    



Przykłady kontaktu wstępnego - 2 

Dear Professor Pawelczyk, 

We are attending the IMEX America show in (MP: miejsce i czas usunięte) and we were wondering if you 

are attending the show and if you’d be interested in meeting with us ? 

 We’ve hosted several International Association Meetings here in (MP: nazwa miasta i kraju usunięta) 

and we would love to meet with you to explain what our city has to offer and our centre. We are 

also members of ICCA and therefore through our research we’ve come across your association. 

 We would love to have the opportunity to discuss the possibility of hosting one of your congresses with 

us here in (MP: nazwa miasta i kraju usunięta). The decision might have been made as to where 

your next congress will go, however it would be great to discuss future possibilities. 

 Please could you be so kind as to meet with us at (MP: miejsce i czas usunięte) if you ‘re attending the 

show. Below is a link to our diary if you click on this link you can book a meeting time that’s 

convenient for you: (MP: link usunięty) 

 



Pozyskiwanie kongresu  

 – niezapomniane wrażenia, jakość usług 



Co powinna zawierać oferta? 
• Być dedykowana, a nie przygotowana na wszystkie okazje 

• Zawierać deklarację środowiska naukowego, PCO oraz Convention Bureau / władz 

miasta 

• Prezentować środowisko naukowe związane tematycznie z kongresem, kraj, 

miejsce, sale, hotele – różnorodność oraz odległości, informacje o liczbie 

połączeń i odległości lotnisk, klimacie, kulturze, atrakcjach turystycznych, ofercie 

socjalnej, dotychczas zorganizowanych imprezach, szczegółowym budżecie 

• Informację o systemie obsługi finansowej, jeśli towarzystwo nie ma własnego, 

podatkach i innych opłatach 

• Oferować coś atrakcyjnego i nowoczesnego „w standardzie”, np. aplikację na 

urządzenia mobilne 

• Zawierać deklarację przeprowadzenia prezentacji na zebraniu Zarządu 

towarzystwa 

• Zawierać deklarację zorganizowania wizyty inspekcyjnej przedstawicieli 

towarzystwa 



Co powinien zawierać budżet? 
• PCO, recepcję, wydatki komitetu organizacyjnego 

• Promocję 

• Przygotowanie i druk materiałów kongresowych, www 

• Wynajem sal, sprzętu audio-video, wystrój sal 

• Catering oraz przyjęcia, program rozrywkowy 

• Ochrona, ubezpieczenie  

• Ofertę socjalną wliczoną w opłatę 

• Inflację, podatki, narzuty i rezerwę na nieoczekiwane koszty 

• Uczestnictwo gości zaproszonych 

• Realne możliwości sponsoringu i zysków z wystaw 

• Być przygotowanym dla różnej liczby uczestników 

        



Przykłady 
• Przykłady aplikacji: 

 - Kraków 

 - Wino 

 - Bangkok 

 - Praga 

 - Cairns 

     - Manchester 

 - Glasgow 

 - Hiroshima 

 - Florencja 

 - Breschia 

 - Ateny 

 



Co decyduje o rozważeniu oferty? 

• Wyraźnie podkreślona współpraca środowisk naukowych  

z PCO, również z lokalnym Convention Bureau 

• Rzucający się w oczy profesjonalizm i zaangażowanie 

• Ponadstandardowość oferty 

• Propozycja zaproszenia przedstawiciela stowarzyszenia  

i prezentacji oferty na miejscu – inwestycja 

• Potwierdzone doświadczenie PCO 

• Wykazanie chęci inwestowania – kredytowanie promocji kongresu do 

czasu wpłynięcia pierwszych opłat, propozycja nieodpłatnego 

uczestnictwa w promocji 



Co decyduje o przyjęciu oferty? 

• Na dany rok – geopolityka towarzystwa 

• Lobbing wspólny środowiska naukowego, PCO i Convention 

Bureau 

• Adekwatna oferta lokalowa 

• Bogata oferta socjalna 

• Atrakcyjny, realny i wielowariantowy budżet szczegółowy 

• Prezentacja oferty na posiedzeniu Zarządu towarzystwa, 

w tym odpowiednio przygotowane materiały na ten cel,  

a także zwięzłe i jednoznaczne odpowiedzi na dziesiątki 

pytań 



Kontrakt 

• Różny udział PCO, w zależności od potencjału 

organizacyjnego LOC 

• Umowa możliwa do zawarcia z: 

 - PCO, 

 - LOC , 

 - lokalnym towarzystwem naukowym, 

 - uniwersytetem. 

• Zabezpieczenia w umowie – zwykle na zasadzie symetrii 

       Przykłady umów 



Organizacja - stały kontakt 

organizatorów 

• Raporty 

• Telekonferencje  

• Spotkania 

      Przykład agendy telekonferencji 



Promocja po przyznaniu kongresu - 1 

• Dystrybucja ulotek (prezentacje) na kongresach  

i konferencjach, uniwersytetach itd.  

• Wykorzystanie listy adresowej towarzystw 

• Ogłoszenia w czasopismach naukowych 

• Ogłoszenia na stronach internetowych 



Promocja po przyznaniu kongresu - 2 



Promocja po przyznaniu kongresu - 3 



Kongres… 



 

  Możliwości jest wiele, 

   należy próbować… 

 

  Nawet najmniejszy sukces 

   zwiększa szanse na kolejne… 


