
Zostań Partnerem

8.



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 29 października 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

adrianna.lepka@fob.org.pl
starsza menedżerka promocji i komunikacji
oraz programów organizacji

agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl

Marta Górska Adrianna Lepka 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



KONTAKT

Koordynacja:

Opieka merytoryczna:

Marta Górska
menedżerka projektów
w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Adrianna Lepka

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

adrianna.lepka@fob.org.pl
tel. 501 294 042

Zapraszamy!


