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"Organizacja

konferencji to

nie bułka z

masłem."

 

- hotel konferencyjny
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KONFERENCJE

KROK PO KROKU

Krótki i zwięzły poradnik na temat tego co istotne przy

organizacjach konferencji - nie tylko w Polsce. 
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ZAPYTAJ NAS!

ZAPYTAJ NAS!

> Organizacja konferencji krok po kroku <

Jeśli macie Państwo pytania lub chcielibyście

Państwo pomocy przy organizowaniu konferencji -

zapraszamy

https://www.hotelkonferencyjny.pl/organizacja-konferencji-poradnik/
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Więc postanowiłeś zorganizować konferencję?

Może nie jest to proste, ale na szczęście wykonalne zadanie!

Organizacja konferencji - od czego zacząć przygotowania?

 

 Gotowy, aby rozpocząć przygotowania do organizacji konferencji?

 

Krok 1: Zdecyduj się na temat konferencji

Temat jest czymś więcej niż zwykłym hasłem, będzie również kierować Twoją marką i promocją, od

zaprojektowania logo, aż po pojawienie się z hashtagami w mediach społecznościowych, do drukowania

Twoich plakatów, broszur i innych zabezpieczeń.

 

Krok 2: Zbierz swoją drużynę A.

 

 

Zespół planowania

Zespół administracyjny

Zespół marketingu

Zespół ds. sponsoringu

Wolontariusze
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Krok 3: Przygotuj budżet i biznesplan 

Przygotowanie budżetu z realistycznymi szacunkami będzie także przydatne przy wyszukiwaniu miejsc i

negocjowaniu umów.

 

Krok 4: Znajdź sponsorów i granty

Pamiętaj, aby zachować równowagę pomiędzy zdobyciem funduszy a poświęceniem integralności Twojej

konferencji. Ty decydujesz gdzie postawić granicę.

 

Krok 5: Termin i czas przy organizowaniu konferencji

Ustalenie daty da ci ustalony punkt do odliczenia, aby lepiej zaplanować swoje przygotowania.

 

Krok 6: Zarezerwuj miejsce

 

Kampusy uniwersyteckie

Hotele konferencyjne

Obiekty konferencyjne

Rozmiar
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Krok 7: zorganizuj catering i innych sprzedawców

 

 

Krok 8: Pozyskaj najlepszych mówców

 

Krok 9: Przygotuj agendę

Jakie są ich oczekiwania?

Jaką wiedzę już posiadają i czego chcieliby się dowiedzieć więcej?

Jakie rodzaje sesji (prezentacje, warsztaty itp.) mogłyby najlepiej pomóc w absorpcji omawianych

pomysłów?
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Krok 10: Rozpocznij rejestrację uczestników konferencji 

1. Nadszedł czas na to, co jest prawdopodobnie najbardziej ekscytujące: namówienie ludzi do

zapisania się na konferencję!

2. Najlepszym wyborem jest stworzenie profesjonalnej strony internetowej na konferencję.

3. Odpowiednia domena 

4. Musisz znać szczegóły konferencji (gdzie, kiedy, kto, co, dlaczego)

5. Kalendarz / program konferencji do przeglądania

6. Formularz rejestracyjny, w którym ludzie mogą się zarejestrować lub kupić bilety

7. Będziesz dodawać swoją stronę konferencyjną do wszystkich materiałów marketingowych i

informacyjnych.

8. Nie masz zasobów do stworzenia dedykowanej strony internetowej?
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Krok 11: Organizacja konferencji - Promocja!

 

 

Musisz wybrać odpowiednią cenę.

 

 

Krok 12: Zadbaj o planowanie na miejscu 
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1. Czy będzie szatnia?

2. Kto będzie obsługiwać drzwi i skanować bilety?

3. Gdzie będą serwowane przekąski?

4. Czy będziesz miał teren wystawienniczy, na którym sponsorzy i sprzedawcy mogą założyć

stoisko?

Sprawdzając osobiście, jesteś o wiele lepiej przygotowany na rozwiązywanie wszelkich problemów, które

mogą pojawić się w dniu konferencji.

 

Krok 13: Konferencja

W miarę możliwości osobiście witaj mówców i gości konferencji

Osobiście przedstaw konferencję i głównych prelegentów

Zbieraj opinie uczestników podczas konferencji

Komunikuj się z dziennikarzami i innymi osobami zgłaszającymi się na konferencję

 

Krok 14: Po konferencji

Powiedz "dziękuję":

Zbieraj opinie

 Ludzie mają napięte harmonogramy i ograniczoną uwagę, więc nie czekaj zbyt długo, aby się z nimi

skontaktować.

Powodzenia!  

 

Cały artykuł przeczytasz na stronie: 

 https://www.hotelkonferencyjny.pl/organizacja-konferencji-krok-po-kroku/ 
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