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Szanowni Państwo,

przygotowujemy 8. Targi CSR, które odbędą się                       

w wyjątkowym dla Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

czasie, czyli 20-leciu naszej organizacji. Zatem będzie to tym 

ciekawsze spotkanie  w duchu ważnego dla świata CSR 

jubileuszu. Ostatnia edycja cieszyła się bardzo wysoką 

frekwencją i zainteresowaniem wystawców, dlatego tym 

bardziej zapraszamy do zostania Partnerem 8. Targów CSR, 

sukcesu bardzo potrzebnej dla świata biznesu inicjatywy.

Targi to przestrzeń do dyskusji, prezentacji dokonań firm 

i organizacji zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. 

W 2020 roku skupiając się w części konferencyjnej                  

na temacie przewodnim, czyli środowisku naturalnym.

Zależy nam, by wspólnie z Państwem w ciekawy sposób 

przedstawić działania organizacji, inicjatyw i firm w zakresie 

odpowiedzialnego biznesu. To jedyne wydarzenie targowe             

w Polsce poświęcone CSR. 

Zapraszamy do partnerstwa i współtworzenia tego 

wyjątkowego wydarzenia – 8. Targów CSR, które odbędą się 

16 kwietnia 2020 roku, w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 

12/14 w Warszawie..

Marzena Strzelczak

Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu



Część merytoryczną 8. Targów CSR 
planujemy poświęcić szeroko 

pojętemu środowisku 
naturalnemu. 

W długofalowej perspektywie 
działania na rzecz ograniczenia 

wpływu 
są korzystne dla wszystkich, 
w naszym przekonaniu są 
fundamentem budowania 

odpowiedzialności.

MIEJSCE I TERMIN WYDARZENIA

Stoiska targowe będą zlokalizowane
w Hali nr 3 w Centrum EXPO XXI 

przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. 

8. Targi CSR odbędą się
w czwartek 16 kwietnia 2020 roku.



77 wystawców 

z różnych środowisk

paneli głównych

7. TARGI CSR W LICZBACH

ok. 2 500
uczestników

5
paneli 
towarzyszących

kilkanaście

82%
wystawców oceniających Targi 

zadeklarowało, 
że weźmie udział w kolejnej 

edycji

wystawców oceniających 
Targi było zadowolonych  
lub bardzo zadowolonych  

z udziału

95%

wywiadów w  studio TV 
z Anitą Błaszczak 
(Rzeczpospolita)

8

7
edycji



PARTNERZY 

DOTYCHCZASOWYCH 

EDYCJI TARGÓW CSR



PROGRAM TOWARZYSZĄCY 

STOISKOM TARGOWYM

część 
konferencyjna

wywiady/rozmowy 
w przestrzeni 

targowej

Ogłoszenie Raportu 
„Odpowiedzialny biznes 

w Polsce 2019. Dobre 
praktyki”



ZESPÓŁ FOB ZAANGAŻOWANY W 8. TARGI CSR

menedżerka projektów

marta.gorska@fob.org.pl

Koordynacja Opieka merytoryczna Promocja i media społecznościowe

koordynatorka projektów

marta.krawcewicz@fob.org.pl

starsza menedżerka promocji i komunikacji
oraz programów organizacji

agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl

Marta Górska Marta Krawcewicz Agnieszka Siarkiewicz



ZAPROSZENIE DO PARTNERSTWA

P R Z Y W I L E J E  P A R T N E R A

Tytuł Partnera Głównego 8. Targów CSR •

Tytuł Partnera 8. Targów CSR •

Ograniczenie ilości partnerów w danej kategorii do 2 b/o

Wyłączność branżowa w danej kategorii •

Promocja przed wydarzeniem

Zaproszenie multimedialne na Targi: nagranie wypowiedzi przedstawiciela/materiałów firmy  

(łączny czas nagrania) 30 sek 10 sek

Nazwa lub logo firmy w materiałach promocyjnych i informacyjnych • •

Wypowiedź przedstawiciela/przedstawicielki  firmy w informacji prasowej 

przed  wydarzeniem •

Promocja w czasie wydarzenia

Logo/nazwa  firmy w przestrzeni targowej i konferencyjnej (roll-upy i/lub ekrany) • •

Wypowiedź  przedstawiciela/przedstawicielki  firmy zamieszczona 

w folderze targowym •

Opis działań firmy w zakresie CSR w oddzielnym rozdziale folderu targowego •

Reklama graficzna w folderze targowym cała strona 1/4 strony

Dłuższy niż standardowy opis stoiska partnera w folderze targowym 2 razy 1,5 raza

PARTNER GŁÓWNY PARTNER



ZAPROSZENIE DO PARTNERSTWA

P R Z Y W I L E J E  P A R T N E R A

Stoisko wystawiennicze 12 m2 6 m2

Dodatkowa przestrzeń targowa (do samodzielnego zaaranżowania przez firmę) 8 m2 4 m2

Powitanie uczestników przez przedstawiciela firmy podczas otwarcia targów •

Możliwość udziału przedstawicieli  firmy w roli panelistów w części konferencyjnej • •

Prezentacja stoiska firmy w relacji filmowej z wydarzenia 30 sek 10 sek

Wypowiedź przedstawiciela/przedstawicielki  firmy w informacji prasowej 

po  targach •
50% upust w przypadku tworzenia dodatku do medium ogólnopolskiego

• •

Udział firmy w czasie wydarzenia

PARTNER GŁÓWNY PARTNER

Materiały promocyjne  po wydarzeniu

wszystkie firmy 70.000 netto 45.000 netto

Partnerzy FOB 55.000 netto 35.000 netto



Zostań Wystawcą
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CZYM SĄ TARGI CSR?
Targi CSR to największe wydarzenie  w Polsce poruszające  temat społecznej 

odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w konwencji 
targowej.

Dzięki tej formie mają Państwo szansę dotrzeć do szerszego grona 
odbiorców.

Cel Targów CSR

zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw, konkretnych działań i 
strategii firm w zakresie CSR oraz projektów, które mają wspierać 

firmy w byciu odpowiedzialnymi.



POPRZEDNIA EDYCJA GOŚCIE 7.TARGÓW CSR

7. Targi CSR spotkały się z dużym zainteresowaniem różnych środowisk. 

Mieliśmy przyjemność gościć m.in.: 

Roberta Korzeniowskiego Andżelikę Możdżanowską Michała Szułdrzyńskiego



Dzięki Targom CSR

 Będą mogli Państwo zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców  
różnorodne działania swojej firmy, nie tylko w obszarach CSR i 
zrównoważonego rozwoju.

 Spotkają Państwo swoich interesariuszy (przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, konsumentów, administracji publicznej, mediów) których 
opinie o działaniach firmy mogą być bardzo cenne i inspirujące.

 Spotkają Państwo pracowników innych firm, którzy interesują się tym 
tematem i którzy chętnie podzielą się swoimi spostrzeżeniami.

 Dzięki przygotowaniom do Targów będą mieli Państwo szansę na 
podsumowanie swoich działań i chwilę refleksji, aby zastanowić się, na 

jakim etapie rozwoju jest Państwa firma.

 Będą Państwo mieli możliwość zaprezentowania się w gronie innych firm 
podczas najważniejszego, jedynego takiego wydarzenia poświęconego 

promocji idei CSR w Polsce.



Wyposażenie standardowego 
stoiska 6 m2

• zabudowa w postaci białych ścian na srebrnym 
stelażu OCTANORM 

(2,5 m wys.)
• plansza z logo Wystawcy na fryzie czołowym 

(stoisko narożne – dodatkowo nazwa na fryzie 
bocznym)

• stół i 2 krzesła
• 2 punkty świetlne
• lada
• kosz na śmieci
• wykładzina
• gniazdko do prądu z 2 wejściami
• energia elektryczna do 2 kw*

*Zapotrzebowanie na więcej niż 2 kw energii elektrycznej 
to dodatkowy koszt 210 zł netto za dzień targowy.

Co zawiera opłata za stoisko 
standardowe?

• Powierzchnię 6 m2

• Zabudowę i wyposażenie standardowego 

stoiska 6 m2

• Energię elektryczną do 2 kw

• Catering dla 2 osób

• Informację o Wystawcy w folderze 

targowym

• Promocję Wydarzenia i Wystawców



Opłaty za stoisko standardowe

Wystawcy Netto

Partnerzy FOB i ich fundacje korporacyjne
3 500

Małe firmy
Administracja publiczna
Organizacje pozarządowe
Organizacje otoczenia biznesu (izby, związki)
Podmioty ekonomii społecznej

3 500

Średnie i duże firmy oraz ich fundacje korporacyjne 5 500



Rozwiązania niestandardowe – opłaty za 1m2

Wystawcy
Netto za 1 m²
powierzchni*

Netto za 1 m²
powierzchni wraz 

z zabudową OCTANORM
(zabudowa Organizatora)*

Partnerzy FOB i ich fundacje korporacyjne
520 zł 590 zł

Małe firmy
Administracja publiczna
Organizacje pozarządowe
Podmioty ekonomii społecznej

520 zł 590 zł

Organizacje otoczenia biznesu (izby, 
związki)**

520 zł 590 zł

Średnie i duże firmy 
oraz ich fundacje korporacyjne 850 zł 920 zł

*Szczegółowe informacje u Organizatora, preferowana  wielkość stoiska targowego 6m2; 12m2; 18m2 itd..
** Podstawowy koszt stoiska +  za każdego wystawcę obecnego na stoisku zbiorowym 1/3 podstawowego, najniższego kosztu stoiska



Zgłoszenia Wystawców

 Wejdź na: odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR

 Zapoznaj się z Regulaminem 8. Targów CSR

 Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny on-line

 Wyślij zgłoszenie najpóźniej do 13 marca 2020

 Dokonaj opłaty najpóźniej do 23 marca 2020

Dokonując opłaty za stoisko do 31 grudnia 2019 r., otrzymujesz rabat i masz 
szansę na lepszą lokalizację.

Rabat 10%

Wystawcy, 
którzy wniosą opłatę
do 31 grudnia 2019 r., 

skorzystają 
ze zniżki 10%.

Rabat nie dotyczy 
usług dodatkowych.



Zorganizuj Panel
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Dlaczego warto zostać panelistą?

LIDER CSR
Prezentując co mają państwo w danym temacie do powiedzenia, inspirując 
innych plasują się państwo jako liderzy CSR w Polsce. Podczas poprzednich 
Targów swoje panele organizowały między innymi: PZU, Deloitte, 
Carrefour, Polpharma, Jeronimo Martins, Siemens czy Ergo Hestia

ZASIĘG
Organizując ciekawy panel są państwo w stanie dotrzeć do większej ilości 
osób niż tylko poprzez stoisko targowe, sale przewidują od 50 do 120 osób. 



Sale konferencyjne znajdują się w centralnej części kompleksu
EXPO XXI na pierwszym piętrze Hali 2. Prowadzą do nich dwie
klatki schodowe oraz winda. Na piętrze konferencyjnym znajdują
się 3 sale konferencyjne, foyer
z korytarzem, trzy pokoje pomocnicze oraz dwa bloki toalet.

GDZIE?
Do wyboru mają państwo w zależności od potrzeb sale: A i B.

ILE?
Cena panelu  w sali A - 3 500 zł netto
Cena panelu w Sali B – 5 000 zł netto*

JAK? 
Poradnik panelisty ułatwi państwu przygotowanie panelu w 4 krokach: 
temat, forma, gość, promocja

O CZYM?
Inspirator zapozna państwa się z trendami na rynku, bieżącymi tematami do 
dyskusji i zainspiruje do wyboru tematu panelu, poznają państwo ponad 40  
różnych kwestii w związanych z tematyką 8 Targów CSR

JAK DŁUGO?
Panel według państwa uznania trwa od 1 do 1,5 godziny

Oferta 
panelisty



Sala A Sala B



PORADNIK PANELISTY W 4 KROKACH

KROK 1 - TEMAT

Dobry wybór tematu jest kluczem do udanego 
panelu:

 Najlepiej wybrać temat w którym twoja firma jest 
liderem na rynku i dobrze się z nim czuje

 Warto zajrzeć do zbioru inspiracji, aby nie 
pominąć ciekawego tematu w którym twoja firma 
ma wiele do powiedzenia

 Zawsze możesz skontaktować się z nami w celu 
wyboru odpowiedniego tematu, podpowiemy co 
jest w tej chwili trendem na rynku, co interesuje 
konsumentów, jakie panele są najpopularniejsze 
wśród odwiedzających

KROK 2 - FORMA

Merytoryczne zaangażowanie może przyjąć różne formy:
 tradycyjny panel 
 stoliki inspiracji (przedstawienie wielu ciekawych zagadnień, 

może mini warsztaty, zajęcia, gry)
 stoliki tematyczne (jeżeli twoja firma prowadzi działania 

środowiskowe w wielu obszarach może się to okazać forma 
dla was)

 dyskusja oksfordzka (ciekawy, kontrowersyjny problem do 
rozwiązania)

 warsztaty (szczególnie jeżeli twoja firma ma ciekawy case do 
przedstawienia, może zaangażować uczestników w 
poszukiwanie rozwiązań)

 sesja plakatowa (wiele pomysłów, wiele rozwiązań, ciekawe 
rezultaty)

 wywiad (jeżeli twoja firma zaprosi ciekawego gościa)



PORADNIK PANELISTY W 4 KROKACH

KROK 3 - GOŚĆ KROK 4 - PROMOCJA

Wysoką merytorycznie wartość panelu może zapewnić 
interesujący gość:
 Może być to związany z twoją firmą zagraniczny autorytet w 

dziedzinie jaką się zajmujecie
 Można zaprosić współprowadzących do panelu – może z 

kimś jesteście w partnerstwie i działacie razem na rzecz 
środowiska: organizacje pozarządowe, uczelnie, inne firmy

 Może twoja firma chce poszerzyć perspektywę i zaprosić 
konkurencję ze swojej branży, aby wspólnie 
przedyskutować czekające nas wyzwania

 Może zaprosić osobę ze świata sportu, showbiznesu czy 
polityki – tematem środowiskowym zajmuje się teraz wiele 
interesujących osób

 Można poradzić się nas kto jest ekspertem w danej 
dziedzinie i koga warto mieć w panelu. 

Aby zapewnić sobie wysokie zainteresowanie 
panelem trzeba go dobrze rozpromować:
• Zadbaj o wcześniejsze nagłośnienie informacji 

o panelu poprzez swoje kanały komunikacyjne
• Zadbaj aby podczas Targów uczestnicy wiedzieli 

gdzie, o której i na jaki temat prowadzisz panel, 
mogą w tym pomóc ulotki rozdawane wśród 
uczestników, zapraszanie na panel przy stoisku, 
przypominanie poprzez radiowęzeł, plakaty
zapraszające na panel



KONTAKT

Koordynacja: Opieka merytoryczna:

Marta Górska
menedżerka projektów
w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Marta Krawcewicz
koordynatorka projektów
w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

marta.gorska@fob.org.pl
tel. 661 295 001

marta.krawcewicz@fob.org.pl
tel. 22 627 18 71

Zapraszamy!


