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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 trwa 50 minut.

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!


