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Polskie Forum Nieruchomości to wydarzenie 

poświęcone inwestycjom w nieruchomości. 



Zapraszamy wszystkie te osoby, których celem jest 

zrobienie kolejnego kroku na rynku nieruchomości. Tylko 

dzięki udziałowi w wydarzeniu spotkasz w jednym 

miejscu 150-170 uczestników, którzy aktywnie działają 

w branży nieruchomości. 



Będziesz miał okazję pozyskać kapitał, znaleźć oferty 

inwestycyjne oraz poznać inwestorów szukających okazji, 

kontaktów, możliwości zarobienia pieniędzy.



Wszyscy zaproszeni prelegenci podzielą się z Tobą 

swoimi doświadczeniami - pokażą Ci, co zrobili źle, co 

mogli zrobić lepiej i jak wybrnęli z trudnych sytuacji. 

Stawiamy na case study! Tylko na Polskim Forum 

Nieruchomości będziesz miał możliwość wyciągania 

wniosków i jeszcze skuteczniejszego inwestowania w 

nieruchomości.


Kobiety i mężczyźni w wieku 30-55 lat. Osoby aktywne zawodowo, często 

prowadzące swoje biznesy lub pracujące w korporacjach. Świadomie 

inwestujące nadwyżki finansowe w nieruchomości i inne zyskowne projekty. 

Grupa docelowa

60% Warszawa i okolice, 40% inne duże miasta (Poznań, Łódź, Kraków, 

Katowice, Rzeszów)


Miejsce zamieszkania

Dostępu do grupy ponad 150-170 potencjalnych osób 

zainteresowanych Waszą ofertą.


Zdobycia bazę nowych kontaktów


Dzieki udzialowi zyskuja Panstwo możliwosc:







Nawiązania bezpośrednich kontaktów


Zaprezentowania swoich usług/produktów


Sprzedania swoich usług/produktów


Zwiększenia rozpoznawalności swojej marki w grupie docelowej


Dołączenia do grup Polskie Forum Nieruchomości 


Dołączenia ulotek, kuponów zniżkowych do welcome pack’ów


Organizatorzy













Tomasz Mikulski

Michał Boniaszczuk

Buduję relacje z przedsiębiorcami i inwestorami gotowymi do współpracy 

kapitałowej. Współpracuję z ludźmi, których interesuje inwestowanie w 

nieruchomości. Poza bieżącym nadzorem, wyszukuję i inicjuję transakcje dla 

zapewnienia partnerom wysokich stóp zwrotu przy możliwe niskim ryzyku. 

Uważam, że sukces inwestycyjny powstanie tylko w ramach szczególnego 

partnerstwa.

Od 16 lat pracuję w sprzedaży, byłem prezesem klubu przemówień 

publicznych Toastmasters. Od 2 lat szkole ludzi w zakresie wystąpień 

publicznych i komunikacji biznesowej zarówno osoby prywatne, jak i 

korporacje. Od kilku lat inwestuję na rynku nieruchomości ,a także 

współpracuję z wieloma inwestorami z Polski jak i z zagranicy. Zawsze buduje 

z inwestorami długofalowe relacje, oparte na zaufaniu, które przekładają się 

na zyski.

Partner Zloty

6000 zł netto

Stoisko 8 m 2 dla 2 osób do obsługi


Wystąpienie na scenie (30minut)


LIVE/Webinar przed konferencją


Wejściówka dla 1 gościa (czyli razem wejściówki dla 4 osób o 

wartości 1500 zł)


Reklama na grupie Polskie Forum Nieruchomości na FB













,

Partner Srebrny

3000 zł netto

Logo na stronie www, FB, Instagramie


Podziękowanie na konferencji


Podziękowanie w mediach społecznościowych


Wrzutka dla wszystkich uczestników do pakietów powitalnych


Roll-up ustawiony koło sceny oraz w holu











Stoisko 4 m 2 dla 2 osób do obsługi


Wejściówka dla 1 gościa (czyli razem wejściówki dla 3 osób 


o wartości 1200 zł)


Reklama na grupie Polskie Forum Nieruchomości na FB


Logo na stronie www, FB, Instagramie


Podziękowanie na konferencji


Podziękowanie w mediach społecznościowych


Wrzutka dla wszystkich uczestników do pakietów powitalnych


Roll-up

















Z nami zrobisz kolejny krok

Partner

700 zł netto

Reklama na grupie Polskie Forum Nieruchomości na FB


Logo na stronie www, FB, Instagramie


Podziękowanie na konferencji


Podziękowanie w mediach społecznościowych


Wrzutka dla wszystkich uczestników do pakietów powitalnych


Roll-up















Wystawca otrzyma 2 krzesła oraz stół o wymiarach 140 

x 70 cm. Każdy partner może dowolnie aranżować 

stoisko, zachowując estetykę oraz dostęp do innych 

stoisk. Stoisko zostanie udostępnione w dzień 

wydarzenia od godziny 7.00. Rejestracja uczestników 

od godziny 8.30 a start wydarzenia od 9.15. 

Dziękujemy za poświęcony czas, jeśli mają 

Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu. 


693 656 395 


Tomasz Mikulski


793 912 187

Michał Boniaszczuk 

biuro@polskieforumnieruchomosci.pl

www.polskieforumnieruchomosci.pl

Dodatkowa informacja


