
Sympozjum 

Organizator

MARKETING  

DLA KOBIET

TYLKO U NAS:  
NAJNOWSZE BADANIA, INSPIRUJĄCE POMYSŁY, NAJCIEKAWSZE CASE STUDIES

Activia, AVON, BRE Bank, Grupa R&D, Monnari, Mary Kay, Super-Pharm Poland,  
Nikon, Bruno Banani, Polsat Café, Puma

13-14 grudnia 2011 r., Hotel Polonia Palace, Warszawa

1. Wszystko o skutecznych 
kampaniach w dobie nowych 
mediów

3. Jakimi ONE są nabywcami, gdzie 
poszukują informacji – najważniejsze 
czynniki zakupowe kobiet

2.Czym uwieść współczesną Polkę 
– postawić na tradycję, zwabić 
luksusem czy zagrać trendem

4.„Kobieta zmienną jest” – gdzie  
można spotkać kobiety dzisiaj i gdzie 
je będzie można spotkać jutro



 Adres do korespondencji
Informedia Polska Sp. z o.o., Dział ECU Marketing
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa


Tel.
+48 22 333 97 77

13 grudnia 2011 r. 
wtorek

PROGRAM SYMPOZJUM

9:30  Rejestracja, poranna kawa, przywitanie uczestników

MARKETING KOBIECY W DOBIE NOWYCH MEDIÓW

10:00 Marketing bezpośredni w dobie Web 2.0
 Case study: Mary Kay

Pewna Pani chce kupić kosmetyk. W jaki sposób •	
dokona wyboru i kogo posłucha
Dobrze, gdy goście odwiedzają twoją stronę •	
internetową. Jeszcze lepiej, gdy zostają na niej 
dłużej
Gdy budżet marketingowy jest skromny, nie można •	
mieć wszystkiego. Offline czy online

 Anna Kłosowicz, Senior Marketing and Communications 
Manager, Mary Kay Cosmetics Poland

10:45  Kobieta a digital media – wpływ na działania 
marketingowe

 Case study: AVON
Pejzaż cyfrowych rozwiązań – czyli co wpływa na •	
percepcję i wartość firmy
Najważniejsze trendy – czyli siła zmiany, integracji •	
i mobilności
Istotność oraz personifikacja informacji – czyli nie •	
tylko kolor ma znaczenie

 Marek Sodolski, CEE Internet Director, Avon Cosmetics

11:35  Przerwa na kawę

11:50  Dlaczego w Social Media z kobietami jest łatwiej
 Case Study: Facebook: Super-Pharm Poland; Blogi: 

kampania Nikon; Website: kampania Bruno Banani
Historia kobiet w Web 2.0•	
Plotkary czy harpie – jak kobiecy sposób •	
komunikacji wpływa na strategię

 Jolanta Szczerba, Project Manager, Eskadra Opcom

12:50   Skuteczność kampanii zintegrowanej w nowych 
mediach 

 Case study: Monnari
Jak odnajdują się kobiety 35+ w dzisiejszy świecie •	
pełnym technologii
Nowe kanały komunikacji i ich skuteczność  •	
– Monnari na FB oraz sprzedaż internetowa
SMS jako sposób skutecznej i efektywnej •	
komunikacji

 Katarzyna Kostacińska, Marketing Manager, Monnari 
Trade

13:35  Przerwa na lunch
    

JAK DOPASOWAĆ STYL KOMUNIKACJI

14.25  Współczesna Polka jako konsument i decydent – czyli 
co o kobietach marketer wiedzieć powinien

Jak kobiety dokonują wyboru produktów i usług  •	
– najważniejsze czynniki zakupowe 
Jakimi nabywcami są kobiety – segmentacja •	
shopperowa, podobieństwa i różnice 
w zachowaniach kobiet i mężczyzn 
Gdzie kobiety poszukują informacji o towarach •	
i usługach 
W jakich obszarach kobiety podejmują decyzje •	
o zakupie

 Agnieszka Sora, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, 
GFK Polonia

15:20  Przerwa na kawę

15:35  „Kobieta zmienną jest”, czyli gdzie dziś można 
spotkać kobiety a gdzie będzie je można spotkać 
jutro

Czy o poranku dzisiejsze panie domu oglądają •	
telewizję śniadaniową czy informacyjną
Czy porady skuteczniejsze te wyczytane •	
z magazynu czy zasłyszane od sąsiadki
Czemu celebryci działają•	

 Anna Dzierzędzka, Managing Partner Communications 
Planning, MediaCom Warszawa

 Stanisław Grabowski, Strategic Planning Manager, 
MediaCom Warszawa

16:35  Kobiece kody komunikacji
Female economy a womenomics•	
Czy istnieje potrzeba komunikacji do kobiet?•	
Płeć psychologiczna i biologiczna•	
„CZUJESZ?” – kobiece kody komunikacji•	

C= człowiek –
Z= zbawicielka –
U= uporządkowanie –
J= jednocześnie –
E= empatia –
S= społeczność –
Z= zmysłowo i pięknie –
?= rozwaga –

„CZUJESZ?” – kobiece kody komunikacji w praktyce•	
 Katarzyna Pawlikowska-Poleszak, Współzałożycielka 

pierwszej polskiej agencji komunikacji marketingowej 
skierowanej do kobiet, Garden of Words

17:05 Zakończenie pierwszego dnia Sympozjum
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PROGRAM SYMPOZJUM

14 grudnia 2011 r. 
środa

9:30  Rejestracja, poranna kawa, przywitanie uczestników

CZYM PRZEKONAC WSPÓŁCZESNĄ KLIENTKĘ

10:00   Mniej lojalna, bardziej wymagająca – kobieta jako 
konsument luksusowych marek 

 Case study: Grupa R&D

Jak zmieniają się zwyczaje zakupowe kobiet •	

Jak sprostać ich wymaganiom•	

Komunikacja marki luksusowej – jak ją •	

skonstruować i jakimi kanałami dystrybuować

 Zuzanna Giersz, Marketing Director, Grupa R&D

10:45  Nowoczesna kobieta musi być fit! – jak wykorzystać 
sport do komunikacji marki

 Case study: PUMA

Sport jako produkt marketingowy •	

Sport masowy i rekreacja – trendy i perspektywy •	

rozwoju. Kobiecy punkt widzenia

EURO 2012 – jak „złowić” serca kobiet•	

 Dominika Stawczyk, Marketing Coordinator, PUMA 

RUNNING

11:30  Przerwa na kawę

11:50  Jakim językiem mówić do kobiet i jak się z nimi 
komunikować aby przebić się przez zgiełk 
informacyjny

 Case study: BRE Bank

Komunikacja dopasowana do potrzeb•	

Losy kobiecego projektu w męskim świecie – od •	

trudnych początków po zintegrowaną platformę 

komunikacji z kobietami

Efekty działań skierowanych do kobiet – korzyści •	

dla pań i korzyści dla banku

 Marta Barcikowska, Specjalista ds. relacji z klientami 

strategicznymi, BRE Bank

 

12:35  Lunch

13:35  Kobiety 55+ – grupa docelowa warta zainteresowania
 Case study: Activia
 Ewa Pachorenko, Junior Brand Manager, Danone

14:20  Skuteczny product placement produktów kobiecych
 Case study: Polsat Cafe 

Regulacje prawne zgodne z ustawą o KRRiTV •	
Przykłady skutecznych kampanii opartych na •	
alokacji produktu 
Najczęściej popełniane błędy •	

 Aneta Łukasiewicz, Manager Promocji Kanałów 
Tematycznych, Polsat Cafe

15:00  Przerwa na kawę

15:20  Bądź EKO! – jak  wykorzystać trend do działań 
marketingowych

Co to znaczy EKO i jak je rozpoznać•	
Dlaczego EKO musi być brzydkie•	
Co wspólnego mają EKO i PRL•	
Dlaczego niektóre kobiety dyskredytują EKO•	
Dla kogo EKO jest aspiracyjne•	
EKO a poczucie odpowiedzialności społecznej•	

 Klaudyna Świstow, Dyrektor ds. Badań, Izmałkowa 
Consulting

16:10  Rozdanie certyfikatów i zakończenie Sympozjum



DO UDZIAŁU W SYMPOZJUM 
ZAPRASZAMY
Wszystkie osoby odpowiedzialne za marketing, 
PR oraz wsparcie sprzedaży produktów, o których 
zakupie decyduje kobieta.

W szczególności polecamy to wydarzenie:

Dyrektorom, Managerom i Kierownikom •	
Marketingu

Brand Managerom•	

Product Managerom•	

PR Managerom •	

Dyrektorom Handlowym •	

Managerom działu komunikacji i wsparcia •	
sprzedaży

Przedstawicielom Agencji PR, marketingowych, •	
reklamowych i interaktywnych oraz domom 
mediowym

Weź UDZIAŁ 
w spotkaniu poświęconym najlepszym praktykom 
komunikacji marketingowej z kobietami, które 
decydują o zakupach w kategoriach dedykowanych 
zarówno dla nich, jak i tych, które pozornie są 
postrzegane jako typowo męskie. 

DOWIeDZ SIę 
jak z sukcesem przeprowadzić kampanię do kobiet 
w digital media, aby efekt odczuć w realu.

SPOtkAJ / POROZMAWIAJ / 
ZADAJ PYtAnIA
doświadczonym ekspertom z wiodących firm w Polsce, 
którzy zdobyli serca polskich konsumentek.

POZnAJ 
inspirujące case studies: Activia, AVON, BRE Bank, 
Grupa R&D, Monnari, Mary Kay, Super-Pharm Poland, 
Nikon, Bruno Banani, Polsat Café, Puma.

Patroni medialni

O NAS

ECU Marketing jest częścią Informedia Polska Sp. z o.o. – lidera na polskim rynku •	
prestiżowych Konferencji i Kongresów. Siła Informedia Polska to połączenie mię-
dzynarodowego doświadczenia z doskonałą znajomością lokalnego rynku i jego 
know-how.
Informedia posiada szeroką wiedzę o różnych sektorach i jest organizatorem całej •	
gamy prestiżowych konferencji w wielu branżach, wśród których są: telekomuni-
kacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowość, IT, retailing, paliwa & 
gaz, nieruchomości oraz FMCG.
Informedia jest częścią grupy Bonnier, koncernu medialnego od ponad 200 lat  •	
łączącego wiedzę i doświadczenie 175 firm w 16 krajach.

Wszystkie treści zawarte w programie Sympozjum stanowią własność Informedia 
Polska Sp. z o.o. oraz powiązanych z nią podmiotów. O ile Organizator nie postanowi 
inaczej, nie wolno żadnych materiałów stanowiących własność Informedia Polska 
odtwarzać, wykorzystywać, tworzyć pochodnych prac na bazie materiałów umiesz-
czonych w programie, ani też ponownie ich publikować, zamieszczać w innych mate-
riałach czy też w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać bez uprzedniej pisemnej 
zgody Informedia Polska.

Aneta Stępniak – Project Manager
tel.: +48 22 333 97 77
fax:  +48 22 333 97 78
aneta.stepniak@informedia-polska.pl

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SYMPOZJUM



Marta Barcikowska – Specjalista ds. relacji z klientami 
strategicznymi, BRE Bank
Od prawie czterech lat tworzy w BRE Banku program wspierający kobiecą 
przedsiębiorczość. Podczas realizacji tego projektu poznała wiele wspaniałych 
i inspirujących kobiet, niezwykłych i silnych osobowości, które nie potrzebują 
specjalnego wsparcia w biznesie, dedykowanych usług czy produktów ale konkretnej 
wiedzy, przyjemnej atmosfery, ciepłych relacji. Widząc odwagę, entuzjazm 
i profesjonalizm pań, wie, że powinniśmy pokazywać ich sukces i inspirować 
tym innych – i to właśnie stara się wprowadzać w życie poprzez kolejne projekty.  
Realizacja działań skierowanych do kobiet przedsiębiorczych sprawia jej ogromną 
satysfakcję i cieszy się, że udaje jej się z sukcesem zarażać entuzjazmem innych 
pracowników banku, nawet tych, którzy na początku nie byli do końca przekonani 
o jego słuszności. 

Anna Dzierzędzka – Managing Partner Communications 
Planning, MediaCom Warszawa 
Z wyksztalcenia socjolog, w pracy zawodowej konikiem jej jest tworzenie komunikacji 
marek z wartościami, marek, które zmieniają życie konsumentów. Od 10 lat zajmowała 
się planowaniem komunikacji dla jednych z największych reklamodawców w Polsce: 
P&G, P4, Electrolux. Aktualnie konstruuje dział planowania komunikacji dla marek 
działających spójnie w całym regionie Europy Centralnej. 

Zuzanna Giersz – Marketing Director, GRUPA R&D
Aktualnie pełni funkcję szefa marketingu grupy R&D. Firma jest dystrybutorem 
i agentem ekskluzywnych marek włoskich, takich jak: Armani Jeans, Belstaff, Calvin 
Klein Jeans, Francesco Biasia, Furla, Guess by Marciano, Guess Jeans, Liu Jo, MaxMara, 
Marella, Patrizia Pepe, Pennyblack, Pinko czy Tru Trussardi. Wcześniej pracowała jako 
dziennikarz w Telewizji Polsat, a także w agencjach reklamowych i PR-owych, m.in.: 
Pegasus, Communication Unlimited czy Pleon. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Stanisław Grabowski – Strategic Planning Manager, MediaCom
Warszawa
Reklamę „wyssał z mlekiem Matki” rozpoczynając pracę w rodzinnej Agencji 
Reklamowej - Camco Media. Po ukończeniu studiów został przyjęty przez Dom 
Mediowy MediaCom Warszawa do zespołu obsługującego Danone. Planując media 
dla Danone zakochał się w zaawansowanych metodach badawczych. Obecnie nadal 
pracuje w MediaCom - w dziale strategicznym. Dba o standardy planowania, wspiera 
zespoły w tworzeniu efektywnych strategii komunikacji, tworzy nowe narzędzia 
i usługi.Po 10 latach w reklamie, w tym 7 latach w Domu Mediowym - wierzy, że 
reklama jest mierzalną inwestycją.Wierzy, że poznanie Konsumentów jest absolutnie 
niezbędne aby w ogóle mówić o efektywności. Wierzy też w golfa, siatkówkę, zdalnie 
sterowane helikoptery oraz gry komputerowe.

Anna Kłosowicz – Senior Marketing and Communications 
Manager, Mary Kay Cosmetics Poland
W Mary Kay od siedmiu lat. Odpowiada za całość strategii marketingowej 
i komunikację, w tym działania reklamowe, promocję, PR korporacyjny, sponsoring, 
działania CSR. Pełni rolę rzecznika prasowego firmy.  Jej wcześniejsze doświadczenia 
zawodowe obejmują, między innymi, pracę dla Estee Lauder Poland w charakterze 
Communications Managera, w dziale Corporate Affairs firmy British-Amercian 
Tobacco, a także tłumaczenia i redakcję tekstów dla magazynów kobiecych. 
Z wykształcenia prawniczka. Jest pasjonatką branży kosmetycznej. Z jej doświadczeń 
wynika, że kobieta może odmówić sobie wielu rzeczy, ale zawsze kupi sobie nową 
szminkę.

Katarzyna Kostacińska – Marketing Manager,  
Monnari Trade S.A.
Od 13 lat w branży marketingowej. Odpowiadała za kompleksowe działania 
marketingowe oraz PR w firmach Deante, Hexeline, Venita, Dakri, Monnari. Od 8  lat 
związana zawodowo z modą. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu i rozwoju 
strategicznej komunikacji marketingowej. W firmie Monnari tworzyła od podstaw 
i wprowadzała na rynek program lojalnościowy.

Aneta Łukasiewicz – Manager Promocji Kanałów 
Tematycznych, Polsat Cafe
Absolwentka UW – Wydział Marketing i Zarządzanie. 13-letnie doświadczenie 
w tworzeniu komunikacji skierowanej do kobiet. Przez 3 lata w Agencji Promocyjnej 
- Impresariat Karlsbad: współpraca m.in. z: Procter&Gamble, Loreal, Kraft Jacobs 
Suchard. 4-letnie doświadczenie w Agencji Reklamowej obsługując marki Browar 
Łomża, Tchibo, Polityka, Coty,  Polpharma, House of Prince, Ovita Nitricia. Od 7 
lat związana z mediami. Ponad 3 lata w Wydawnictwie Gruner&Jahr Senior Brand 
Manager -Tygodnik Naj i Miesięcznik Claudia. Od 2008 roku Manager Promocji kanału 
tematycznego dla kobiet - Polsat Cafe. 

Ewa Pachorenko – Junior Brand Manager marki Activia, 
Danone
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Swoją przygodę z marketingiem rozpoczęła 
w firmie Kofola a później Hoop Polska gdzie jako brand manager odpowiadała za 
tworzenie strategii oraz komunikacji marek Jupik oraz Arctic. Od półtora roku pracuje 
w firmie Danone gdzie  jest odpowiedzialna za najbardziej kobiecą markę branży 
mleczarskiej - markę Activia.

Katarzyna Pawlikowska-Poleszak – Współzałożycielka 
pierwszej polskiej agencji komunikacji marketingowej 
skierowanej do kobiet, Garden of Words
Doświadczony ekspert w tworzeniu kompleksowych strategii działań 
komunikacyjnych dla różnych branż, w budowaniu relacji z mediami 
i kompleksowym zarządzaniu komunikacją, w tym kryzysową. Autorka pierwszej 
polskiej publikacji na temat marketingu skierowanego do kobiet  „Czujesz… czyli 
o komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet. Wstęp do gender 
marketingu.”CeDeWu, 2011. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją 
wiedzę z zakresu marketingu i komunikacji pogłębiała m.in. we Francji, Holandii, 
USA i we Włoszech. Współpracowała z Dyrekcją Fiat Auto Poland. Twórczyni licznych 
strategii marketingowych i komunikacji – w tym marketingowej strategii rozwoju dla 
Grupy Kolastyna. Pracowała jako Account Director w jednej z największych polskich 
agencji Public Relations. Jest autorką sukcesu największych targów kosmetycznych 
w Europie Środkowo-Wschodniej: Beauty Forum. Została laureatką najważniejszego 
wyróżnienia Nu Skin Enterprisesza PR na świecie.

Marek Sodolski – CEE Internet Director, AVON
Odpowiada za projekt i wdrażenie strategii e-business firmy na rynkach Europy 
Środkowej i Wschodniej. Przed rozpoczęciem pracy w AVON przez pracował 9 lat 
w Amway. W latach 2005 -2007 z sukcesem uruchomił wraz z firmą E-point nową 
platformę e-commerce „Amway Online” w 10 krajach naszego regionu. W 2007 
roku, projekt ten otrzymał nagrodę Project Management Excellence Award Poland. 
Między 2007 a 2010 zajmował stanowisko Dyrektora Naczelnego Amway w Polsce. 
W 2010 otrzymał nagrodę „Gazele Biznesu” przyznaną firmie Amway za wzrost 
sprzedaży (134%) w ciągu 3 lat. W latach 1996-2001 pracował dla czołowych polskich 
firm z branży e-business. W tym czasie pozyskał i obsługiwał m.in. takich klientów 
jak British Petroleum, Citroen, Nationwide czy Główny Urząd Ceł. W 1996 r., wraz 
z zespołem, zdobył II nagrodę w międzynarodowym konkursie na prezentację 
multimedialną projektu architektonicznego zorganizowaną przez Apple Computer 
i Graphisoft. Jest również wykładowcą Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, gdzie 
prowadzi zajęcia z Zarządzania Projektami na studiach MBA.

Agnieszka Sora – Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, 
GfK Polonia
Ekonomistka – (ukończyła wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie). Marketingowiec – z dwudziestoletnim doświadczeniem w badaniach 
rynku, konsultingu, jak również w zagadnieniach związanych z zarządzaniem 
w marketingu. Od 1996 dyrektor zarządzający GfK Polonia, członek zarządu GfK 
Polonia, odpowiedzialny za rozwój całej firmy. W ramach GfK Polonia wprowadziła 
wiele nowych narzędzi badawczych na rynek polski, m.in. GfK AD*VANTGE, GfK 
NAVIGATOR, G-Score, GfK Behaviour Scan, Exit Polls. Doświadczenia marketingowe 
zdobywała w Nestle (1993-1996), gdzie wprowadziła na rynek polski Nescafe 
and Nesquik, a także Serwis Konsumencki Nestle / Winiary. Wykłada na „European 
University VIADRINA”, w ramach studiów MBA – Management for Central and Eastern 
Europe” we Franfurcie nad Odrą, jest również gościem wykładowcą w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. Opublikowała wiele artykułów, m.in. na temat reklamy, 
pomiaru efektywności reklamy zewnętrznej, zachowań i trendów konsumenckich 
w prasie polskiej i zachodniej. Była prelegentem wielu konferencji w Polsce i poza 
granicami kraju. Od wielu lat jest członkiem ESOMAR, a w latach 2001-2009 pełniła 
funkcję przedstawiciela ESOMAR w Polsce. Od roku 2011 jest członkiem Polskiej Rady 
Biznesu.

Dominika Stawczyk-Stelmach – Marketing Coordinator,  
PUMA RUNNING
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i marketingu sportu w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie. W fimie PUMA odpowiada za marketing sportowy - 
przede wszystkim za promocję biegania. Wcześniej organizowała biuro prasowe 
największego biegu masowego w Polsce "Biegnij Warszawo", była accountem 
w agencjach PR, m.in. w Partner of Promotion. Jej pasja to bieganie - w tym roku 
została Mistrzynią Polski w Biegach Górskich.

Jolanta Szczerba, Project Manager, Eskadra Opcom
Ukończyła studia ze specjalizacją z zakresu medioznawstwa. W marketingu działa 
aktywnie od pięciu lat. W branży interaktywnej zaczynała jako Media Planner & Buyer, 
potem jako Project Manager przy realizacji kampanii reklamowych w Internecie 
i serwisów www. Obsługiwała m.in. takie marki jak: Lubella i Caprio z portfolio Grupy 
Maspex Wadowice, Bahlsen, Marquard Media Polska, czy Enea. „Uzależniona” od 
serwisów społecznościach i aplikacji mobilnych. 

Klaudyna Świstow – Dyrektor ds. Badań, Izmałkowa 
Consulting
Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW oraz Katedry Języków 
Specjalistycznych UW. W firmie Izmałkowa Consulting od ponad 4 lat. Przeszła 
wszystkie stopnie wtajemniczenia od pracy badacza terenowego do samodzielnego 
prowadzenia i nadzorowania projektów badawczych. Uwielbia obserwować, 
odczytywać pozawerbalne komunikaty, analizować nieświadome zachowania 
ludzi. Ulubiona dziedzina badań: antropologia organizacji, która daje wgląd w pracę 
innych firm i ludzi, pozwala poznawać nowe branże i co najważniejsze owocuje 
praktycznymi zmianami, zazwyczaj na lepsze.

Sympozjum 

MARKETING  DLA KOBIET
PReLeGenCI SYMPOZJUM



1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Sympozjum 
wynosi 3395 PLN + 23% VAT przy rejestracji do 
25 listopada 2011 r., 

 3895 PLN + 23% VAT przy rejestracji po  
25 listopada 2011 r.

2.	 Cena	obejmuje	prelekcje,	materiały	
szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. 

3.	 Przesłanie	do	Informedia	Polska	faxem	
lub	pocztą	elektroniczną,	wypełnionego	
i	podpisanego	formularza	zgłoszeniowego,	
stanowi	zawarcie	wiążącej	umowy	pomiędzy	
zgłaszającym	a	Informedia	Polska.	Faktura	
pro	forma	jest	standardowo	wystawiana	
i	wysyłana	faxem	po	otrzymaniu	formularza	
zgłoszeniowego.

4.	 Prosimy	o	dokonanie	wpłaty	w	terminie	14	dni	
od	wysłania	zgłoszenia,	ale	nie	później	niż	
przed	rozpoczęciem	Sympozjum.

5.	 Wpłaty	należy	dokonać	na	konto:

 Svenska Handelsbanken AB SA  
Oddział w Polsce 
ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa

 PL97 2250 0001 0000 0040 0318 1251
6.	 Rezygnację	z	udziału	należy	przesyłać	listem	

poleconym	na	adres	organizatora.

7.	 W	przypadku	rezygnacji	nie	później	niż	21	dni	
przed	rozpoczęciem	Kongresu	i	obciążymy	
Państwa	opłatą	administracyjną	w	wysokości	
20%	opłaty	za	udział.

8.	 W	przypadku	rezygnacji	w	terminie	późniejszym	
niż	21	dni	przed	rozpoczęciem	Sympozjum	
pobierane	jest	100%	opłaty	za	udział.

9.	 Nieodwołanie	zgłoszenia	i	niewzięcie	udziału	
w	Sympozjum	powoduje	obciążenie	pełnymi	
kosztami	udziału.

10.	 Niedokonanie	wpłaty	nie	jest	jednoznaczne	
z	rezygnacją	z	udziału.

11.	 Zamiast	zgłoszonej	osoby	w	Sympozjum	może	
wziąć	udział	inny	pracownik	firmy.

12.	 Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	zmian	
w	programie	oraz	do	odwołania	Sympozjum.

ECU	 Marketing	 jest	 częścią	 Informedia	 Polska	 Sp.	 z	 o.o.	
z	 siedzibą	 w	 Warszawie	 (03-738),	 ul.	 Kijowska	 1,	 wpisana	
jest	 do	 Rejestru	 Przedsiębiorców	 prowadzonego	 przez	 Sąd	
Rejonowy	 dla	 m.st.	 Warszawy,	 XII	 Wydział	 Gospodarczy	
Krajowego	 Rejestru	 Sądowego	 pod	 numerem	 KRS	 0000223380,	 
NIP	527-245-67-22,	wysokość	kapitału	zakładowego:	50	000,00	zł.

Warunki	uczestnictwa:

pieczątka	i	podpis:

TAK, �  chcę wziąć udział w Sympozjum „MARKETING DLA KOBIET” 
Termin: 13-14 grudnia 2011 r.  
Cena 3395 PLN + 23% VAT do 25 listopada 2011 r.   
Cena 3895 PLN + 23% VAT po 25 listopada 2011 r. 

TAK, �  chcę otrzymać więcej informacji o Sympozjum „MARKETING DLA KOBIET” 
Termin: 13-14 grudnia 2011 r.

NIE,  � nie wezmę udziału w prezentowanym Sympozjum, jednak proszę o informowanie 
mnie o  planowanych wydarzeniach o podobnej tematyce.

1.		 Imię	i	nazwisko:	....................................................................................................................................................
	 Stanowisko:	...........................................................................................................................................................
	 Departament:	.........................................................................................................................................................

2.		 Imię	i	nazwisko:	....................................................................................................................................................
	 Stanowisko:	...........................................................................................................................................................
	 Departament:	.........................................................................................................................................................

3.		 Firma:	...................................................................................................................................................................
	 Ulica:	......................................................................................................................................................................
	 Kod	pocztowy:	......................................................Miasto:	.....................................................................................
	 Tel:	..........................................................................		Fax:	.....................................................................................
	 E-mail:	...................................................................................................................................................................

4.		 Dane	nabywcy,	potrzebne	do	wystawienia	Faktury	VAT:
	 Nazwa	firmy:	..........................................................................................................................................................
	 Siedziba:	................................................................................................................................................................
	 Adres:	..........................................................................................................NIP:...................................................
	 Osoba	kontaktowa:	................................................................................................................................................
	 Tel:	..........................................................................	E-mail:	..................................................................................
	 Opcje	przesłania	faktury	pro	forma
 	pocztą																																					e-mailem	

5.		 Komu	jeszcze	zdaniem	Pana/Pani	możemy	przesłać	informacje	o	tym	wydarzeniu:	
	 Imię	i	nazwisko:	.....................................................................................................................................................
	 Stanowisko:	..........................................................................................................................................................
	 Departament:	........................................................................................................................................................
	 Tel:	..........................................................................		Fax:	.....................................................................................
	 E-mail:	..................................................................................................................................................................
Zgodnie	z	ustawą	z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych	(Dz.U.	1997r.	Nr	133	poz.	833)	Informedia	Polska	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Warszawie	(dalej	Informedia),	
informuje,	że	jest	administratorem	danych	osobowych.	Wyrażamy	zgodę	na	przetwarzanie	danych	osobowych	w	celach	promocji	i	marketingu	działalności	prowadzonej	przez	Infor-
media,	świadczonych	usług	oraz	oferowanych	produktów,	a	także	w	celu	promocji	ofert	klientów	Informedia.	Wyrażamy	również	zgodę	na	otrzymywanie	drogą	elektroniczną	ofert	
oraz	informacji	handlowych	dotyczących	Informedia	oraz	klientów	Informedia.	Wyrażającemu	zgodę	na	przetwarzanie	danych	osobowych	przysługuje	prawo	kontroli	przetwarzania	
danych,	które	jej	dotyczą,	w	tym	także	prawo	ich	poprawiania.

Równocześnie	oświadczamy,	że	zapoznaliśmy	się	z	warunkami	uczestnictwa	oraz	zobowiązujemy	się	do	zapłaty	całości	kwot	wynikających	z	niniejszej	umowy.

 Wypełnij poniższy formularz i wyślij pod nr faksu 22 333 97 78
lub zarejestruj się online na stronie  

 Adres do korespondencji
Informedia Polska Sp. z o.o., Dział ECU Marketing
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa

 Tel.
+48 22 333 97 77 

Faks
+48 22 333 97 78  konferencje.pb.pl

info@ecu-marketing.pl

13-14 grudnia 2011r. Hotel Polonia Palace, Warszawa

Sympozjum 

MARKETING DLA KOBIET

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


