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WORK LIFE BALANCE DAY 

powered by EWA CHODAKOWSKA 
 

Któż nie marzy o tym, aby realizować swoje pasje? 

Z pewnością są osoby, które jeszcze nie odnalazły swoich zainteresowań! 

Czy trend bycia fit jest chwilowy?  

Czy zdrowe odżywianie jest tylko modą, czy świadomym wyborem? 
 

Work Life Balance Day to event, który swoją obecnością uświetni sama Ewa Chodakowska! 

Work Life Balance Day promuje zdrowy tryb życia oraz produkty i usługi, które pomogą przepracowanym 

ludziom osiągnąć szczęście i balans między życiem prywatnym a zawodowym.  

Wydarzenie podzielono na dwie części: trening z Ewą Chodakowską, w którym weźmie udział 

400 uczestników oraz targi promujące zdrowy styl życia. 

 

W tym roku twarzą imprezy została Ewa Chodakowska, która podczas swojego treningu udowodni, że 

osoby pracujące mogą również zadbać o wygląd i stan umysłu 

Targi dedykowane są firmom, które wychodzą naprzeciw potrzeb zapracowanych ludzi.  

Targi Work Life Balance Day to wydarzenie łączące przedsiębiorstwa z 4 obszarów tematycznych, których 

grupą docelową są osoby szukające równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym.  

Udział w targach daje firmom możliwość dotarcia ze swoją ofertą do tysięcy klientów. 

 

W strefie wystawienniczej swoje produkty i usługi będzie mogła zaprezentować prestiżowa liczba około 

30 wystawców. 

Część wystawiennicza została podzielona na 4 obszary tematyczne: 

  

 hobby 

 healthy food 

 fitness 

 spa&wellness 

 

Obszary tematyczne targów nie zostały wybrane przypadkowo. Pragniemy, zachęcić jak największą 

liczbę uczestników do ich odwiedzenia. Oferta wydarzenia trafi do około 500 000 odbiorców. 

 

Pierwsza edycja targów została zaplanowana w dwóch miastach: Częstochowa i Poznań. 

 

Zainteresowane firmy zapraszamy do współpracy! Ilość miejsc ograniczona! 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy 
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TARGI WORK LIFE BALANCE DAY powered by EWA CHODAKOWSKA 

 
                                                      Miejsce i termin wydarzenia: 

 

                                 POZNAŃ 

                        28 października 2017r. (sobota), godz. 9.00-18.00 
Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej 

                                                         ul. Piotrowo 4 

                                                        61-138 Poznań 

 

 

 

 

 Work Life Balance Day stanowi odpowiedź na problemy milionów pracowników, którzy 

z jednej strony realizują swoje cele zawodowe, z drugiej borykają się z brakiem czasu dla siebie 

i najbliższych, ciągłym pośpiechem, przemęczeniem i frustracją. Trwa stała walka o 

zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym.  

Jak zatem znaleźć: 

 

 równowagę  między pracą a czasem wolnym!? 

 balans pomiędzy  życiem  zawodowym -  a aktywnością fizyczną!? 

 równowagę między karierą -  ambicjami zawodowymi a pasją!?   

 

Nasz projekt: Work Life Balance Day powered by Ewa Chodakowska zgromadzi w jednym 

miejscu firmy, które pomogą zapomnieć o pracy i pozwolą na odkrycie nowych pasji 

i inspiracji do spędzania czasu wolnego.  

 

Zapraszamy do podjęcia wyzwania i udziału w targach. Oferujemy udział jako: 

 

 Sponsor 

 Partner 

 Wystawca  

 Patron  

 

 

 

 

 



 

www.worklifebalance-day.pl 

 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY: 

 

Szanowni Państwo, 

przygotowaliśmy wiele możliwości współpracy, które pomogą spełnić Państwa oczekiwania. Poniższe 

pakiety sponsorskie zawierają szereg korzyści dla potencjalnych Partnerów oraz Sponsorów, 

pozwalających na zróżnicowanie poziomów zaangażowania. 

 

Jesteśmy przekonani, iż wykorzystane przez nas kanały przepływu informacji oraz komunikacji z 

uczestnikami  wpłyną na budowę pozycji marek firm i instytucji, z którymi podejmiemy współpracę. 

 

Dla naszych Partnerów i Sponsorów przygotowaliśmy następujące pakiety: 

 

   PARTNER STRATEGICZNY             PARTNER                SPONSOR 

 

      50 000 PLN netto 

 

      30 000 PLN netto 

 

       15 000 PLN netto 

 
Oferta dotyczy wsparcia imprezy w jednym mieście. 

Firma decydująca się na udział w obu miastach tj. w Częstochowie i w Poznaniu otrzyma 

rabat w wysokości 15%. 
 

Poza tym zachęcamy do skorzystania z dodatkowych form współpracy: 

 

         PARTNER SPORTOWY              REKLAMA          WYSTAWCY 

 

      20 000 PLN netto 

 

      od 500 PLN netto 

 

          3000 PLN netto 

 

Status Partnera czy  Sponsora  podczas wydarzenia 

WORK LIFE BALANCE DAY powered by Ewa Chodakowska to wiele korzyści, między innymi: 

 prestiż  

 skuteczne dotarcie do wielu nowych -  potencjalnych Klientów 

 skuteczna i nowoczesna reklama 

 

Jesteśmy przekonani, że korzyści jakie osiągną Partnerzy i Sponsorzy  wydarzenia  przełożą się z 

pewnością do pozyskania nowych kontaktów biznesowych , jak również wpłyną pozytywnie na 

budowę nowych  relacji z klientami oraz na kształtowanie wizerunku firmy. 

 

Dołożymy wszelkich starań, by nasza propozycja odpowiadała indywidualnym potrzebom  

firm i instytucji, które zdecydują się na współtworzenie wydarzenia  

Work Life Balance Day powered by Ewa Chodakowska. 

Z uwagi na duże zainteresowanie  uczestnictwem  w targach - decyduje kolejność zgłoszeń 
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                     OPIS WYDARZENIA 
WORK LIFE BALANCE DAY powered by EWA CHODAKOWSKA 

 

                       To reklama lokalnej gospodarki  połączona z  promocją miasta! 

 

To spotkanie fanów świata sportu i biznesu – zawsze gotowych do podejmowania wyzwań 

 i wyznaczania ambitnych celów! 

 

 

Fitness oznacza sprawność fizyczną - siłę, zręczność, wytrzymałość oraz  zwinność. Nie tak łatwo to 

osiągnąć !  Siła fizyczna to sprawność - ale przede wszystkim:  radość i zdrowie psychiczne! 

 

O ile wzrost ilości uczestników imprezy sportowej  jest zjawiskiem przewidywalnym, o tyle pozytywnie 

zaskakuje olbrzymia dynamika wzrostu ilości fanów - tym samym osób biorących udział w sportowych 

wydarzeniach połączonych z targami branżowymi.  

 

    STREFA WORK LIFE BALANCE DAY powered by EWA CHODAKOWSKA 

 
Trening z Ewą  Chodakowską na żywo to wyzwanie! 

Ewa Chodakowska to obecnie najpopularniejsza polska trenerka personalna, która wyznaje zasadę, że 

"piękne ciało to stan umysłu". W związku z tym instruktorka zaleca, aby do każdego treningu angażować 

nie tylko ciało, lecz także psychikę. 

Treningi Ewy Chodakowskiej składają się z  zestawów cyklicznych ćwiczeń, które są krótkie, bardzo 

intensywne i dodatkowo wykonywane w zmiennym tempie. Zdaniem instruktorki, dzięki temu organizm 

wytwarza endorfiny - grupę hormonów, która odpowiada za dobre samopoczucie i wszelkie stany 

euforyczne. W związku z tym osoba trenująca, pomimo ogromnego wyczerpania, ma ochotę powtarzać 

ćwiczenia. 

Nie zbraknie energii, wyzwań , jak również dobrej zabawy…   

 

 

BONUS 

 
Dzięki wydzielaniu się tzw. hormonów szczęścia, ćwiczenia zaproponowane przez Ewę Chodakowską w 

szybkim czasie odstresowują i poprawią humor. Trening ma także wymierne korzyści dla naszego zdrowia. 

Gość specjalny  Ewa Chodakowska – uświetni to specjalne wydarzenie niecodziennym wykładem 

motywacyjnym. 
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 VIP MEETING – specjalne spotkanie z Ewą Chodakowską! 

 
Podczas wyzwań sportowych i dobrej  zabawy – będzie czekać wspaniała  niespodzianka! 

Otóż  WORK LIFE BALANCE DAY powered by Ewa Chodakowska to również możliwość wzięcia udziału  

w wyjątkowym spotkaniu z Ewą Chodakowską! 

 

W oznaczonej strefie VIP ROOM - w dogodnej  atmosferze odbędzie się specjalne i wyjątkowe spotkanie 

z Ewą Chodakowską! 

 
W spotkaniu weźmie udział nie więcej niż 20 wyjątkowych osób.  

Każdy z uczestników otrzyma upominek będzie miał możliwość porozmawiania i wypicia kawy 

w towarzystwie królowej fitnessu Ewy Chodkowskiej!  

 

 

TARGI TEMATYCZNE 

 
Podczas tego wyjątkowego wydarzenia  

WORK LIFE BALANCE DAY powered by EWA CHODAKOWSKA -  powstaną : 

Cztery  specjalnie wydzielone sektory wystawiennicze podzielone tematycznie : 

Hobby,  Healthy food,  Fitness,  Spa & Wellness 

 

mieszczące się tuż przy hali sportowej – pozwalające  wystawcom i producentom  na swobodne 

zaprezentowanie  swoich  wyrobów i usług – a tym samym dadzą możliwość   poszerzenia grona nowych 

klientów i nawiązania biznesowych kontaktów.  

 

O podniebienia uczestników z pewnością zadbają lokalne restauracje, które przedstawią swoją ofertę 

w strefie Healthy food.  

 

SZLACHETNY CEL TARGÓW: 

 

SGP Media z dumą wspiera i pomaga innym! 

Podczas wydarzenia  będziemy mogli skoncentrować się również na niesieniu mądrej, 

profesjonalnej oraz szybkiej pomocy podopiecznym: 

 

Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”  

Będzie to najlepsza okazja, aby wspomóc podopiecznych 

fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” 

http://mimowszystko.org/kontakt/ 

 

 

 

http://mimowszystko.org/kontakt/
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WORK LIFE BALANCE DAY powered by EWA CHODAKOWSKA 
 

 

MIEJSCE WYDARZENIA: 

 

POZNAŃ  - Politechnika Poznańska  

ul. Piotrowo 4  

61-138 Poznań 

28.października – godz. 9.00-18.00 

 

 

KOSZT UCZESTNICTWA W  WYDARZENIU WORK LIFE BALANCE DAY 

powered by EWA CHODAKOWSKA: 

 

CENA BILETU: 

 149 ZŁ 

 

BILETY  VIP: 

PIERWSZE RZĘDY PRZY SCENIE  

199 ZŁ –TYLKO:    

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA ! 

 

 

CENA BILETU OBEJMUJE: 

 

 energetyczny trening z  Ewą Chodakowską 

 wykład motywacyjny  Ewy  Chodakowskiej 

 trening - reprezentant Patron Sportowy 

 wykład dietetyka -  reprezentant Patron Sportowy 

 trening reprezentant Patron  Sportowy 

 zwiedzanie targów 

 

                                         WSTĘP NA TARGI – BEZPŁATNY! 

 
 

VIP MEETING Z EWĄ CHODAKOWSKĄ: 

CENA BILETU: 500 zł 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!! 
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PROGRAM WYDARZENIA 

 
10.00 -10.30                  POWITANIE UCZESTNIKÓW 

 

10.30 -11.10 

 

 

 

TRENING NR. 1  

TRENER: PARTNER SPORTOWY 
 

11.10-11:50  

WYKŁAD  

DIETETYK:  PARTNER SPORTOWY 

 

11.50-12.50  

TRENING NR. 2  

ENERGETYCZNY TRENING Z EWĄ CHODAKOWSKĄ 

 

12.50-13.30  

TRENING NR. 3 

TRENER:  PARTNER SPORTOWY 

 

13.30- 14.10  

MOWA MOTYWACYJNA 

by EWA CHODAKOWSKA 

 

9.00-18.00  

ZWIEDZANIE TARGÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.worklifebalance-day.pl 

 

                OSOBY DO KONTAKTU: 
 

         
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
 

Organizator targów: 

 
 

SGP Media – platforma eventowa działająca przy SGP Sp. z o.o. 

Ul. Legionów 92 

                                                                               42-202 Częstochowa 

    

  

 

Event Manager 

Agnieszka Puto 

agnieszka.puto@sgpgroup.eu 

Tel. 605 155 358 

 
 

Katarzyna Hanc                                                                                                                    

Kontakt ze sponsorami    

katarzyna.hanc@sgpgroup.eu  

tel. 791 111 726 

 

 

Marlena Bączek 

Kontakt z mediami 

marlena.baczek@sgpgroup.eu                          

tel. 531 302 650 

 

 

Ilona Sitkowska 

Kontakt z wystawcami 

ilona.sitkowska@sgpgroup.eu  

tel. 535 223 355 

 

 

Izabela Kuźnicka  

Biuro Targów  

izabela.kuznicka@sgpgroup.eu 

tel. 533 454 584 
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