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MetaMixer - misja
To wrota do świata Web 3.0. Naszą ambicją jest
wdrażanie artystów, inwestorów i specjalistów IT
w świat i możliwości jakie dają NFT, Metaverse,
DAO, blockchain.



MetaMixer - co robimy?

Eventy
Projekty łączące sztukę i technologię np. VRysun
Kolekcja NFT
Agencja zatrudnienia
Galeria sztuki NFT
DAO



MetaMixer - dla kogo?
Miksujemy trzy różne środowiska. W ten sposób
mogą powstać nowe projekty i można poszerzać
perspektywy.

ART Biznes IT



MetaMixer - dla kogo?

ART 
malarze, fotografowie, muzycy, graficy, motion
designerzy, designerzy, projektanci mody,
grafficiarze, architekci. 



MetaMixer - dla kogo?

BIZNES
Firmy i inwestorzy tradycyjni, którzy zaczynają
eksplorować Web 3.0.
Firmy, które już działają w blockchain i inwestorzy
crypto.



MetaMixer - dla kogo?

IT
programiści, którzy myślą o tranzycji swojej swojej
ścieżki kariery na Blockchain.



Kto za tym stoi?

Zauważyłyśmy, że łączenie i
współpraca różnych grup daje
możliwość uzupełniania się i 

 kreacji w Blockchain. Mixujemy 
 środowiska z którymi jesteśmy
związane: sztuka, technologia,

biznes.

Magda Judejko i Zuza Henshaw



MetaMixer
To eventy live, streamowane na żywo 
oraz sfotografowane i nagrane wideo.



Cel Eventów

Chcemy, żeby blockchain, metaverse, NFT i Web 3.0 stały się przystępne 
dla każdego kto chciałby się o tym świecie i jego możliwościach 
dowiedzieć więcej. 

Społeczność

Edukacja

Sztuka

Technologia

Budujemy społeczność zainteresowaną tematyką Web 3.0. i 
stwarzamy dla nich przestrzeń do uczestnictwa/inwestowania w 
projekty oraz do nawiązania  współpracy. 

Zapraszamy specjalistów z branży Blockchain  i rozmawiamy o 
możliwościach technologicznych prostym językiem. 

Twórcy/designerzy przez edukacje i łączenie kompetencji na Metamixerach 
mają możliwości kreacji w nowej przestrzeni Blockchain.  



EDU

Rozmowa ze
specjalistą (NFT,
Crypto, Technologia
Blockchain)
Q&A

ART

Oprawa artystyczna
Jam Session,
Wystawa malarska,
sztuki czy grafiki.
Mintowanie NFT 

MIXER

Networking.
Połączenie różnych
środowisk.

PORTAL

Po zakończeniu
eventu wsparcie
artystów, firm i ludzi
z IT, w transferze do
Web 3.0

Struktura Eventu
Podczas eventu MetaMixer przechodzimy kolejno 4 Fazy.



             StartUpShow - pomiędzy Fazą Edu, a Fazą Art - Parner ma 10 minut prezentacji dla 
projektu/firmy/artysty. Masz możliwość zaistnienia w różnorodnej grupie odbiorców na 
żywo oraz online w czasie streamu. Otrzymasz od nas nagranie prezentacji oraz zdjęcia, z 
których będziesz mógł korzystać w kolejnych akcjach promocyjnych. 

             HRmixer - łączymy kompetencje, siły i możliwości. Podczas MetaMixera zapraszamy 
do składania do nas aplikacji i CV osób, które chciałyby zacząć pracę zw. z Web 3.0. oraz 
osób, które szukają partnerów do tworzenia kolejnych projektów. 

Ponadto...
   Podczas eventu dajemy możliwośc prezentacji projektów i ogłoszeń o pracę.



MetaMixer - Rozkład jazdy 2022

VI 2022

Pierwsze wydarzenia 
MetaMixer na żywo i 
online. Budowanie 
społeczności.

30 IX 2022
MetaMixer vs smartVerum 
na festiwalu Dobrostan.
Nft i Metaverse jako 
przyszłość Design. 

XI 2022
VRMIXER - 
Projektowanie i 
zastosowania VR.
Prezentacja projektu 
VRysun

2023
MetaMixer co miesiąc 
MetaMixer w Metaverse
Kolekcja NFTs MetaMixera
Konferencja
Hackathon

21 IX 2022

Spotkanie Czym jest NFT i 
jakie są jego 
zastosowania i 
przyszłość?

 X 2022

Blockchain, a po co to 
komu? Czym jest i jakie 
daje możliwości.

XII 2022 

Doświadczanie w 
MetaVerse.

MetaMixer w kolejnych 
lokalizacjach 
Wroclaw, Berlin, Londyn, 
Warszawa, Barcelona, 
Lizbona

XI 2022

Płatny kurs na żywo i 
online

*Zakres tematyczny i terminy możemy ustalać indywidualnie



Tak było
czerwiec 2022





Podsumowanie

Ponad 140
pobranych

biletów

Prawie 80 osób
na żywo

Prawie 30 osób
na streamie

online

140 80 30



Zobacz 
jak było 
na 
MetaMixer 
czerwiec 
2022

Relacja Video MetaMixer vol. 1 - Sprawdź 
Wideo

Wydarzenie MetaMixer vol. 1 na fb - Kliknij
Wydarzenie jest darmowe, ale obowiązuje rejestracja, którą 
prowadzimy przez platformę eventbrite

Audycja Radio Afera  - Odsłuchaj na Spotify
Audycja promująca wydarzenie MetaMixer vol. 1 - wywiad z 
Magdą Judejko.

Relacja z wydarzenia w programie KulTour
O MetaMixer od 8 minuty.

https://www.youtube.com/watch?v=0-JGT6mkST8
https://www.facebook.com/events/431356081910725/
https://tiny.pl/whw2c
https://tiny.pl/whw2c
https://poznan.tvp.pl/61175297/07072022


Pakiety Sponsorskie
Zostań sponsorem wydarzenia



By promować swoje
produkty i usługi 1

Uzyskać materiał foto i
video do własnych 
 kampanii

2

Dotrzeć do sprecyzowanej
grupy docelowej4

Kreować wizerunek swojej
marki jako prekursora
technologicznego

3

Dlaczego
warto
zostać
sponsorem? Budować ekspercki

wizerunku marki5



Sponsor

Nieskończona
liczba partnerów

999 zł netto

Sponsor
+
Maksymalnie 5 
Sponsorów+

1490 zł netto

Sponsor
Pitch
Maksymalnie 2 
Sponsorów Pitch 

1890 zł netto

Pakiety

*Ceny oraz zakres pakietów mogą zostać elastycznie
dopasowane do potrzeb biznesowych sponsora.. 

Sponsor
Tytularny
Maksymalnie 1
Sponsor Tytularny

od 6500 zł netto



Sponosor

logo sponsora na wszystkich oficjalnych materiałach
informacyjnych i promocyjnych wydarzenia
nazwa partnera wymieniona w poście promującym event
(we wszystkich naszych kanałach, tj. mailing, eventbrite,
facebook, instagram, linkedin, telegram, instagram) 
podziękowanie i wymienienie nazwy wszystkich
sponsorów podczas wydarzenia (live + stream online)



Sponosor+

wszystko z pakietu 'Sponsor'
logo sponsora wyświetlane podczas streamu online
paczka foto i video z wydarzenia
materiały sponsora wystawione podczas wydarzenia
(max. 2 rollupy)
dedykowany post przedstawiający sponsora w naszych
kanałach SM



wszystko z pakietu 'Sponsor' i 'Sponsor+'
10 min pitchu podczas wydarzenia, pomiędzy fazą EDU a
fazą ART
video z prezentacji/pitchu sponsora
możliwość dystrybucji welcome packów
dedykowany mailing z prezentacją i ofertą sponsora.

Sponosor Pitch



Sponosor Tytularny

współorganizacja spotkania - ustalenie programu,
tytułów, etc.
nazwa partnera umieszczona przy tytule spotkań np.
MetaMixer powered by XYZ
wystąpienie sponsora jako prelegenta w Fazie Edu
10 min na prezentację offline i online na Stream Live -
Projektu XYZ. Prezentacja pomiędzy Fazą Edu i Fazą Art
wybór przez Partnera artysty/projektu do Fazy Art



Sponosor Tytularny c.d.

wspomnienie nazwy partnera w publikacjach
merytorycznych
możliwość redakcji własnej publikacji zw. z programem
spotkań
prezentacja partnera otwierająca wydarzenie w formule
spotkania z elementami product placement partnera
zmontowany film z 10 minut prezentacji 



Plan nadchodzących
wydarzeń

Narzedzie i 
przyszłość 
NFT w sztuce 
i biznesie. 
Tama

Wrzesień

VRMIXER -
prezentacj
a projektu
VRysun

Listopad

Metaverse
gry i
doświadcze
nia

Grudzień

Blockchain, 
a co to i po 
co to komu? 
ENstudio 

Październik



Skontaktuj się z nami
Magda aka Mariolka magda@prawodokawy.pl 884 797 878

Zuza zuzanna.kaniewska@gmail.com 515061876
metamixer007@gmail.com

Bądź na bieżąco

https://www.facebook.com/MetaMixer-109196438496210/
https://www.linkedin.com/company/meta-mixer/
https://www.instagram.com/meta_mixer/
https://gxvpbj.clicks.mlsend.com/te/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjEyOTEzMixcImxcIjo2NTIwOTI2ODExNDAzMTk3NSxcInJcIjo2NTIwOTI2ODU3NDM1NzAwN30iLCJzIjoiZjhjZWI0YjljYWQ4YWNhOCJ9


Dziękujemy!
Let's do it together!

Magda & Zuza 


