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Bachleda Kongresy Eventy Sp. z o. o.

Bachleda Kongresy Eventy zajmuje się produkcją i kompleksową organizacją polskich i międzynarodowych

kongresów, konferencji i eventów w formule stacjonarnej, hybrydowej oraz online. Naszą siłą jest zespół

profesjonalistów, którzy łącznie mają ponad 50 lat doświadczenia oraz setki zrealizowanych konferencji, szkoleń,

eventów i tysiące innych ciekawych projektów.

Przewagą naszej firmy są wiedza i kompetencje ludzi, stających przed wyzwaniem budowania nowej marki

i nowej jakości na rynku kongresów i konferencji. Naszą misją jest poczucie bezpieczeństwa oraz oszczędność

czasu klienta. Do każdego projektu podchodzimy nietuzinkowo, po to aby jego realizacja spełniła najśmielsze

oczekiwania i na długo zapadła w pamięci.

Podczas realizacji projektu stawiamy na sprawdzone rozwiązania, pewne technologie oraz zaufanych

podwykonawców. Bez względu na rozmiar przedsięwzięcia podchodzimy do projektów z pełnym zaanga-

żowaniem oraz należytą dbałością o każdy szczegół.

Branża kongresowa zmienia się w bardzo dynamicznym tempie wymagając od organizatorów ciągłego rozwoju,

umiejętności podejmowania istotnych decyzji strategicznych i odwagi. Możecie nam Państwo zaufać – nasze

doświadczenie, nieustanny rozwój i stosowanie wyłącznie sprawdzonych rozwiązań są gwarancją sukcesu

każdego przedsięwzięcia.

Siłą i filarem naszej firmy są ludzie – nasze wzajemne zrozumienie, zaufanie, szacunek oraz dostrzeganie ogromnej

wartość każdego z członków zespołu sprawia, że realizacja nawet najbardziej wymagającego czy złożonego

przedsięwzięcia przebiega w przyjaznej, życzliwej i pełnej wsparcia atmosferze, gwarantując powodzenie projektu

oraz perfekcyjną organizację każdego aspektu spotkania.
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ORGANIZACJA WYDARZENIA W DOGODNEJ FORMULE

Oferujemy Państwu możliwość organizacji wydarzenia

w wybranej lokalizacji, która obejmuje aranżację całego obiektu (zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz), stworzenie

profesjonalnie wyposażonych sal konferencyjnych oraz dedykowanej przestrzeni na sesje plakatowe, warsztaty,

szkolenia, budowę wystawy firmowej, zapewnienie przestrzeni cateringowej itp.

połączenie tradycyjnej formuły z transmisją on-line dla uczestników. Transmisja odbywa się przez dedykowaną

platformę internetową, do której dostęp otrzymują wyłącznie zarejestrowani oraz zweryfikowani uczestnicy

wydarzenia, posiadający uprawnienia stosowne do określonego typu uczestnika.

Platforma posiada funkcjonalności istotne zarówno dla uczestników, jak i firm partnerskich, sponsorów czy

patronów medialnych. Jest przejrzysta oraz intuicyjna. Umożliwia zamieszczanie filmów, linków, materiałów

do pobrania, przeprowadzanie ankiet oraz głosowań czy quizów, a także zadawanie pytań do prelegentów

w czasie rzeczywistym i umawianie spotkań bezpośrednich z przedstawicielami firm.

Streaming na platformę możliwy jest bezpośrednio z miejsca odbywania się wydarzenia lub dowolnej lokalizacji

zarówno w Polsce, jak i na świecie. Można także zamieszczać filmy oraz wykłady nagrane wcześniej.

Zapewniamy kompleksową pomoc w realizacji wcześniejszego nagrania materiałów oraz ich technicznej edycji.

Kolejną zaletą platformy jest możliwość równoległej transmisji kilku sesji oraz zamieszczanie filmów z opcją ich

wielokrotnego odtwarzania przez zalogowanych uczestników (z wyłączeniem możliwości ich kopiowania,

udostępniania bądź pobierania) podczas aktywności platformy.



ORGANIZACJA I ARANŻACJA MIEJSCA

OFERUJEMY:

> przygotowanie obiektu, sal wykładowych wraz z nagłośnieniem oraz zapewnieniem 

wszelkiego niezbędnego sprzętu multimedialnego

> przygotowanie sal/studio nagrań zgodnie z zapotrzebowaniem o charakterem wydarzenia

> zapewnienie obsługi technicznej wydarzenia

> zaaranżowanie pokoju slide room dla Wykładowców

> przygotowanie i obsługa powierzchni oraz nośników na sesje plakatowe, 

warsztaty, integracje, szkolenia

> przygotowanie wystawy firm

> zorganizowanie recepcji, jej obsługa wraz z wydawaniem identyfikatorów i materiałów

> zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników podczas trwania wydarzenia

> kompleksowe zorganizowanie imprez towarzyszących

> zapewnienie transportu
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OBSŁUGA WYKŁADOWCÓW I ZAPROSZONYCH GOŚCI

Wykładowcy oraz zaproszeni Goście Specjalni, zarówno z Polski, jak i zagranicy, są niezwykle istotni dla

każdego organizatora ponieważ w znaczący sposób podnoszą rangę spotkania, uatrakcyjniają wartość

merytoryczną programu oraz wyróżniają wydarzenie w skali całego kraju.

W kwestii kompleksowej obsługi Wykładowców i Gości zapewniamy m.in.:

> organizację noclegu, transportu oraz wyżywienia

> pomoc w przygotowaniu programu naukowego oraz koordynację tworzenia sesji, pozyskiwanie 

istotnych szczegółów programu poszczególnych sesji

> bieżącą korespondencję w sprawach związanych z wydarzeniem

> kontakt mailowy/telefoniczny/listowny/smsowy - elastyczność oraz dostosowanie się 

do najwygodniejszej dla Wykładowcy formy kontaktu oraz jego czasu/godziny

Ponadto oferujemy:

> rezerwację oraz zakup biletów lotniczych, biletów pociągowych itp. dla gości krajowych 

i zagranicznych oraz prowadzenie korespondencji z tym związanej wraz z dopełnieniem wszelkich 

formalności, aby odciążyć zaproszonego gościa

> przesyłanie zaproszeń, podziękowań, podsumowań oraz certyfikatów

> zapewnienie maksymalnego komfortu oraz wygody podczas wydarzenia

> zapewnienie pokoju dla Wykładowców oraz Gości Specjalnych, który gwarantuje intymność, 

bezpieczeństwo dostępny wyłącznie dla nich

> pomoc w kwestiach technicznych oraz przesyłanie informacji o formie i sposobie przygotowania 

wykładów czy prezentacji itp.
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OBSŁUGA UCZESTNIKÓW

Wszechstronna opieka nad uczestnikami jest niezwykle istotna, zarówno przed wydarzeniem, w jego

trakcie, jak i po zakończeniu. Pozwala każdemu z gości na bezpieczny i szybki proces rejestracji,

możliwość udziału w sesjach/atrakcjach oraz gwarantuje każdemu poczucie bezpieczeństwa stwarzając

najlepsze warunki do przyswajania wiedzy lub odpoczynku i integracji.

W kwestii kompleksowej obsługi uczestników zapewniamy m.in.:

> stworzenie przyjaznego i intuicyjnego systemu rejestracyjnego online, umożliwiającego 

zróżnicowanie opłaty ze względu na typ uczestnictwa oraz termin rejestracji i wpłaty

> umożliwienie dokonywania płatności tradycyjnym przelewem, kartą płatniczą, 

szybkim przelewem online oraz gotówką

> pełną informację dotyczącą wydarzenia oraz istotnych zmian, dodatkowych informacji

> komunikacja zarówno przez stronę internetową, portale internetowe, 

jak i wiadomości prywatne do uczestników

> recepcję wydarzenia na miejscu

> obsługę księgową, fakturowanie

> wystawianie dokumentów delegacji oraz certyfikatów udziału

> transport dla uczestników

> zabezpieczenie medyczne oraz przeciwpożarowe

> kompetentny i życzliwy zespół udzielający rzetelnych informacji 

oraz służący pomocą zarówno przed wydarzeniem, jak i w jego trakcie

> zabezpieczenie wrażliwych danych osobowych oraz bezwzględne 

dbanie o komfort i bezpieczeństwo uczestników
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OBSŁUGA AUTORÓW I SYSTEMU DO PRZYJMOWANIA STRESZCZEŃ

W kwestii kompleksowej obsługi autorów prac oryginalnych zapewniamy m.in.:

> przygotowanie intuicyjnego i prostego systemu do przyjmowania streszczeń 

do programu naukowego online umożliwiającego wybór typu sesji (ustna, plakatowa, 

studencka, grant, doniesienie naukowe lub inna wskazana przez Organizatora Naukowego)

> opracowanie szczegółowej instrukcji konstrukcji pracy oraz regulaminu zgłaszania prac

> umożliwienie oceny prac oraz kwalifikacji przez Komitet Naukowy w formie online

> korespondencję z autorami związaną z otrzymaniem pracy, oceną oraz kwalifikacją 

lub odrzuceniem streszczeń do/z programu naukowego

> pomoc autorom w korekcie/edycji pracy

> przesłanie wytycznych dotyczących wystąpienia bądź przygotowania plakatu

> przygotowanie bazy streszczeń oraz opracowanie drukowanej lub elektronicznej 

wersji książki abstraktów

> wystawienie oraz przesłanie certyfikatów i zaświadczeń dotyczących aktywnego udziału 

w wydarzeniu
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OBSŁUGA ZAKWATEROWANIA

OFERUJEMY:

> zorganizowanie i zarezerwowanie zakwaterowania dla gości specjalnych

> zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników

> pośrednictwo w dokonywaniu przez uczestników rezerwacji hotelowych

> pomoc w organizacji transferów dla gości

i inne.
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OBSŁUGA MARKETINGOWA

Promocja, nagłośnienie oraz spójna identyfikacja wizualna wydarzenia jest elementem, który jest

niezwykle istotny. Gwarantujemy kompleksową obsługę marketingową obejmującą m.in.:

> przygotowanie projektu graficznego wydarzenia - utrzymanie spójnej identyfikacji wizualnej promującej 

zarówno wydarzenie, organizatora, jak i miejsce, w którym spotkanie się odbywa

> projekt logotypu wydarzenia

> projekt materiałów promocyjnych, zaproszeń, ulotek, plakatów, bannerów, grafik internetowych, 

bannerów zewnętrznych oraz oznaczeń wewnątrz budynku kierunkowskazów, tablic, plansz, kostek

> Przygotowanie platformy wydarzenia, tickerów, belek, plansz, spotów, jingli, przebitek i.in.

> projekt oraz prowadzenie dedykowanej strony internetowej wydarzenia

> prowadzenie profilu wydarzenia na portalu społecznościowym

> dedykowane mailingi oraz rozsyłka zaproszeń i informacji dotyczących wydarzenia

> pozyskiwanie patronów medialnych mediów branżowych oraz lokalnych oraz ustalanie wzajemnych 

form promocji

> pozyskiwanie patronów honorowych

> przygotowanie toreb/plecaków/giftów/gadżetów

> opracowanie grafik na wyświetlacze multimedialne w centrum konferencyjnym oraz w salach 

konferencyjnych

> projekt, skład oraz wydruk programu, identyfikatorów imiennych, smyczek, certyfikatów imiennych, 

zaświadczeń itp..
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OBSŁUGA WYSTAWY FIRM I WYSTAWCÓW

OFERUJEMY:

> przygotowanie planu zabudowy powierzchni wystawienniczej zgodnie 

z przepisami przeciwpożarowymi oraz dotyczącymi bezpieczeństwa,

z respektowaniem wytycznych obiektu/centrum konferencyjnego

> prowadzenie korespondencji dotyczącej zabudowy z firmami, 

szczegółowe ustalenia dotyczące powierzchni stoisk, przyłączy, 

zapotrzebowania na prąd itp.

> kompleksową pomoc firmom zarówno podczas montażu, j

ak i demontażu stoisk

i inne.
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OBSŁUGA FINANSOWA

OFERUJEMY:

> obsługę opłat wpłacanych przez uczestników lub inne podmioty działające w ich imieniu

> obsługę wpłat z tytułu podpisywanych umów, ich księgowanie oraz wystawianie odpowiednich 

dokumentów księgowych celem potwierdzenia wpływu ww. opłat

> przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych oraz pełna współpraca w rozliczeniu

> ubezpieczenie wydarzenia oraz jego uczestników w zakresie NW i OC

> zabezpieczenie medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami

> zabezpieczenie obiektu oraz uczestników – profesjonalna ochrona 

i inne.

http://www.bachledakongresy.pl/


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

> Stuprocentowe bezpieczeństwo danych przekazywanych przez uczestników zyskujemy poprzez

zastosowanie w systemach zabezpieczeń, które przewyższają wymagania techniczne i organizacyjne,

jakim muszą odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobowych

w rozumieniu obowiązujących przepisów.

> Dane osobowe o charakterze wrażliwym są przechowywane w postaci zaszyfrowanej, w sposób,

uniemożliwiający dostęp do nich osobom niepowołanym. Dostęp do panelu administracyjnego jest

automatycznie szyfrowany z wykorzystaniem protokołu HTTPS/SSL, co gwarantuje poufność

i bezpieczeństwo informacji przesyłanych przez Internet.

> Dostęp posiadają wyłącznie osoby obsługujące Zjazd ze strony organizatora. System zabezpieczony

jest również programami firewall i VPN. Dodatkowo zastosowano środki ochrony przed szkodliwym

oprogramowaniem oraz ochronę przeciwpożarową serwerów. Kopie zapasowe baz danych

wykonywane są w kilku niezależnych cyklach, następnie szyfrowane algorytmem asymetrycznym

i przechowywane w niezależnych systemach backupu co sprawia, iż są one bezpieczne i niedostępne

dla osób trzecich.

> Naszym priorytetem jest również wdrażanie stosownych regulacji oraz spełnianie wymagań Ogólnego

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 RODO, a także krajowych przepisów prawa

w zakresie ochrony danych osobowych.
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DODATKOWE ATRAKCJE

Jako firma eventowa posiadamy także szerokie doświadczenie 

w aranżacji czasu wolnego oraz organizacji dodatkowych 

atrakcje dla gości wydarzenia.

OFERUJEMY KOMPLEKSOWĄ ORANIZACJĘ:

> kolacji uroczystych, bankietów, gali

> koncertów, musicali

> występów artystycznych

> pokazów i prelekcji

> warsztatów

> niespodzianek

> zajęć integracyjnych oraz teambiuldingowych

> wycieczek pieszych oraz autokarowych

http://www.bachledakongresy.pl/


Bachleda Kongresy Eventy Sp. z o. o.
ul. Krupówki 29
34-500 Zakopane
NIP: 3761714931

niech barwy eventu nabiorą mocy!
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