
Wersja online

Partner Targów



Szanowni Państwo,

przygotowujemy 8. Targi CSR, które odbędą się w wyjątkowym dla Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu czasie, czyli 20-leciu naszej organizacji. Mamy poczucie, że to nasz wspólny 

jubileusz. Współpraca jest sednem istnienia Forum, podstawą wszystkich naszych działań. 

I absolutnie koniecznym elementem, dzięki któremu możemy możemy kontynuować nasze 

działania i wciąż się rozwijać. 

Chcemy, by znalazło to odzwierciedlenie w 8.edycji Targów, by towarzyszył nam duch 

jubileuszu ważnego dla świata CSR, ale nie tylko, co pokazał nam kryzys pandemii. Ważnego 

dla wszystkich, którym zależy na spójności społecznej i zrównoważonym rozwoju. Ostatnia 

edycja  Targów CSR cieszyła się bardzo wysoką frekwencją i zainteresowaniem wystawców, 

dlatego tym bardziej zapraszamy do zostania Wystawcą lub Partnerem 8. Targów CSR. 

Tegoroczne Targi CSR  będą wyjątkowe także dlatego, że po raz pierwszy zorganizowane 

w wersji online. Konieczne ograniczenia czasu pandemii widzimy jednak jako szansę 

na to, by dotrzeć do znacznie większego niż zazwyczaj grona odbiorców. Kwestie 

odpowiedzialności, wpływu społecznego, zrównoważonego rozwoju, interesujące wcześniej 

ekspertów i ekspertki, stały się wszak dziś tematami ważnymi dla praktycznie każdego 

i każdej z nas. Tym bardziej zachęcamy Państwa do aktywnego udziału we współtworzeniu 

Targów CSR, tak bardzo potrzebnej dziś  inicjatywy. 

To wydarzenie zawsze było też przestrzenią dyskusji, debat, prezentacji dokonań firm  

i organizacji zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. Wspólnie z Państwem możemy 

ją wypełnić treściami ważnymi i potrzebnymi dziś jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. 

Temat przewodni Targów CSR 2020 pozostaje bez zmian - w części konferencyjnej skupimy 

się na środowisku naturalnym. Czas pandemii pokazał i uświadomił wielu osobom nie tylko 

jego wagę i znaczenie, ale też bardzo  szeroki kontekst, wielowymiarowość i powiązanie 

z innymi aspektami naszego życia. O tym właśnie chcemy rozmawiać,  przedstawiając 

wspólnie z Państwem zarówno dzisiejsze wyzwania, jak i działania organizacji, inicjatyw 

i firm w zakresie odpowiedzialnego biznesu. 

Zachęcamy Państwa gorąco do współpracy przy tworzeniu Targów CSR, wciąż jedynego 

takiego wydarzenia w Polsce, 

Marzena Strzelczak

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu



PROGRAM TARGÓW CSR – WERSJA ONLINE

część 
konferencyjna

wywiady/rozmowy/ 
prezentacje 

w przestrzeni 
networkingowej

online

Wirtualne stoiska z  
udostępnionymi 

materiałami



Co się zmieni?

8. Targi CSR odbędą sięw formule online w okresie 5 dni. W terminie 5-9.10.2020.
Główną platformą na której dostępne będą wszystkie informacje, nagrania, stoiska
i harmonogramy spotkań, będzie strona http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/

Pięciodniowa część konferencyjna - streaming poprzez media społecznościowe Forum
Odpowiedzialnego Biznesu. W skład każdego dnia konferencji będą wchodziły poszczególne sesje:

 Panel Partnera
 Panel towarzyszący
 Networking

Pod koniec każdego dnia zaprosimy uczestników do Gorących Stolików na sesje networkingową
podczas której wystawcy i paneliści będą mogli porozmawiać z uczestnikami przy moderowanych

przez siebie stolikach. Przez cały tydzień uruchomione będą również wirtualne stoiska
wystawców.

http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/


Co się zmieni?

5 dni

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

Konferencja na 
żywo

Wirtualne stoiska

Networking



godz. wydarzenie

10:00-
10:15
15 min

Inauguracja Targów 

10:15-
10:25
10 min

Wprowadzenie – czyli o tym jak będziemy 
korzystać z Targów, agenda dnia

10:30-
11:20
50 min

Panel Jeronimo Martins

Czy eliminując plastik z opakowań 
ocalimy świat? Ekoprojektowanie –
szanse i wyzwania.

11:20-
13:10
50 min

Panel firmy

Społeczna odpowiedzialność jako drogowskaz 
dla biznesu – Certyfikacja B Corp.

13:10-
14:00
50 min

Panel firmy

Kryzys klimatyczny – jak „przeprogramować” 
biznes? Gospodarz panelu: Bureau Veritas

14:00-
15:30
1h 30 
min

sesja networkingowa

godz. wydarzenie

10:00-
10:15
15 min

Inauguracja 20 lecia

10:15-
10:25
10 min

Zapowiedź agendy dnia

10:30-
11:20
50 min

Panel Siemens

Miastotwórczość! Zrównoważone miasta 
– utopijna wizja czy realna konieczność?
Największe wyzwania stojące przed 
polskimi miastami?

11:20-
13:10
50 min

Panel firmy

Klimat na zmiany – praktyczny wymiar wdrożenia 
regulacji z zakresu zrównoważonego finansowania 
i raportowania danych dot. wpływu na klimat. 
Globalna perspektywa – lokalna praktyka.
Gospodarz panelu: Deloitte

13:10-
14:00
50 min

Panel firmy

Leśna perspektywa biznesu czyli oferta Lasów 
Państwowych dla przedsiębiorców i społeczna 
odpowiedzialność LP.  - Lasy Państwowe

14:00-
15:30
1h 30 
min

sesja networkingowa

Dzień pierwszy Dzień drugi
godz. wydarzenie

10:00-
10:15
15 min

Zapowiedź agendy dnia

10:15-
11:05
50 min

Panel firmy
ESG is the new CSR – czy Twoja firma jest 
na to gotowa? Gospodarz panelu: 
GoResponsible

11:15-
12:05
50 min

Panel Ergo Hestia/ Panel FOB

11:20-
13:10
50 min

Panel firmy

Rola biznesu w angażowaniu różnych grup 
interesariuszy w działania na rzecz 
bioróżnorodności.
Gospodarz panelu: Zakłady Tłuszczowe 
„Kruszwica”

13:10-
14:00
50 min

Panel firmy

Planeta Energii.
Gospodarz panelu: Energa

14:00-
15:30
1h 30 
min

sesja networkingowa

godz. wydarzenie

10:00-
10:10
10 min

Zapowiedź agendy dnia

10:10-
11:00
50 min

Panel firmy
Odpowiedzialność w relacjach z 
klientem. Gospodarz panelu: BNP 
Paribas

11:40-
12:40
50 min

Panel FOBu / Panel 
partnera 20-lecia

13:20-
14:10
50 min

Badanie managerów CSR

Tadeusz Joniewicz

14:50-
15:40
50 min

Panel firmy

Polish Challenge Fund.
Gospodarz: Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych / UNDP

15:40-
15:10
1 h30 
min

sesja networkingowa

godz. wydarzenie

10:00-
10:10
10 min

Zapowiedź agendy dnia

10:10-
11:00
50 min

Panel firmy

11:40-
12:40
60 min

Panel partnera 20-lecia

13:20-
14:10
50 min

Panel firmy

Zanim na wysypisko: odpady – kto 
jest za nie odpowiedzialny –
prelekcja + warsztat.
Gospodarz: Rekopol

14:50-
15:40
50 min

Panel firmy

Innowacyjność Fairtrade w trosce o 
ochronę środowiska. Fairtrade
Polska

15:40-
17:10
1 h30 
min

PODSUMOWANIE TARGÓW

Dzień trzeci Dzień czwarty Dzień piąty

WIRTUALNE STOISKA



1. Podstrona Partnera na stronie 
targów

2. Panel Partnera w wirtualnym 
studio

3. Wirtualne stoisko

4. Networking i warsztaty przy 
gorących stolikach

5. Nagrania z wystąpień/ 
webinarów

Co się zmieni?

Aktualna sytuacja skłania nas do poszukiwania nowych 
rozwiązań. Chcąc nawiązać do tradycyjnego wydarzenia 

targowego, przygotowaliśmy dla Państwa propozycję 
tygodniowego wydarzenia w trzech wymiarach:  wirtualnego 

stoiska, konferencji online w wirtualnym studio  oraz 
interaktywnej strefy networkingu i warsztatów.

Pakiet Partnera 
Targów



Logo  wystawcy 

Opis  wystawcy                                       w kilku słowach o Partnerze, działalności, strategii

Planowane działania na stoisku Chcesz się dowiedzieć/ porozmawiać o …….?

poznać naszą strategię działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i 
zrównoważonego rozwoju?
zapoznać się z naszymi działaniami ?
porozmawiać z naszymi ekspertami?
wziąć udział w naszym konkursie ?

Harmonogram wystąpień i możliwych kontaktów 
bezpośrednich

Linki i multimedia Więcej o nas: 
link

Podstrona Partnera Targów1.



Panel Partnera2.

 VR Studio – panel na  żywo
 Opcjonalnie:

 animacje 
 Prezentacja w tle
 Czat z przedstawicielem firmy
 Krótki film w trakcie debaty w tle 
 Możliwość zaproszenia zagranicznego gościa i tłumaczenia na 

bieżąco (będzie pokazany w okienku obok)
 Możliwość zrobienia quizu – na żywo pojawią się wyniki

Na potrzeby 8. Targów CSR zostanie 
zaprojektowane wirtualne studio, w 
którym odbywać się będą debaty i 

panele. Partnerzy Targów mają 
pierwszeństwo wyboru dnia i godziny 

transmisji swojego panelu. Dodatkowo  
Partnerom Targów dedykowany jest 

szereg rozszerzeń o elementy 
wzbogacające wirtualną przestrzeń

Przez cały czas trwania 
5 dniowej konferencji 

online ekspozycja 
logotypu Partnera



godz. Panel / wywiad

10:00-10:10 Powitanie uczestników/ Agenda

10:10-11:00 Panel firmy

11:00-11:50 Panel Partnera Targów

11:50-12:40 Panel firmy

12:40-13:20 Panel firmy

13:20-14:40 Networking

Panel Partnera2.



Mapa targów

Wirtualne stoisko

Wirtualne stoisko

W wirtualnej rzeczywistości pragniemy zachować formułę 
targową. Specjalnie przygotowana przestrzeń  nawiąże do 

specyfiki targów. Każdy wystawca zostanie oznaczony 
logotypem na mapie targów oraz będzie miał możliwość 

przygotowania własnego stoiska

3.

 Lepsze pozycjonowanie stoiska oraz logo Partnera na 
wirtualnej  mapie targów

 Oznakowanie wirtualnego stoiska
 Kolorystyka, nazwa, logo
 Informacja o Partnerze
 Możliwość dodania filmów (jeden z nich  będzie wyświetlany na 

ekranie umieszczonym na stoisku
 Możliwość dodania dodatkowych plików do pobrania (word i 

PDF)
 Połączenie ze stroną www Partnera
 Połączenie z fanpage firmowym Facebook i Messengerem
 Podłączenie komunikatora Skype
 Udostępnienie stoiska bezpośrednio na FB
 Podłączenie czatu – bezpośredni kontakt  z przedstawicielem 

Partnera 





Networking

Networking jest istotną częścią spotkań organizowanych przez FOB. 
Mając na  uwadze wartość spotkań i bezpośrednich rozmów, 

przygotowaliśmy możliwość przeprowadzenia rozmów każdego dnia 
trwania Targów.  Po każdym dniu konferencji główne stoliki będą 

poświęcone panelistom, którzy danego dnia przeprowadzili wywiady. 
Na swojej podstronie targowej Partner może rozpisać dni i godziny w 

których będzie moderował własny stolik. 

 Gorące stoliki 6 osób przy stole – wspólne oraz prywatne 
rozmowy wideo i audio

 Moderowanie rozmów, prowadzenie prezentacji, 
udostępnianie ekranu

 White Board - rysuj, pisz, dodawaj treści, przesyłaj treści, 
dodawaj mapy myśli i diagramy itp.

 Możliwość zmiany stolików

 Każdy uczestnik posiada Kartę Bio oraz kontakt  do 
swojego Linkedin’a

 3 rodzaje czatu: Czat przy stole, czat osobisty, Czat ogólny

 W zależności od zainteresowania i zaangażowania 
wystawców będziemy dobudowywać kolejne pietra do 
których można się dostać windą winda

4.



Networking4.

Możliwość powitania uczestników–
dla Partnerów dostępna jest scena

Ekspozycja logotypu 
Partnera w 
przestrzeni 

networkingowej

Możliwość 
zagospodarowania 

3 stolików  do 
dyskusji podczas 

każdej sesji 
netorkingowej lub 

przygotowanie 
oddzielnego piętra 

dedykowanego 
Partnerom

Film Partnera



PODSUMOWANIE ŚWIADCZEŃ 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 wirtualnej przestrzeni targowej i konferencyjnej • •

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 z pierwszą ekspozycją na platformie

Logotypy Partnera umieszczone na platformie networkingowej
5 dni

5 dni

Powitanie uczestników przez przedstawiciela firmy podczas otwarcia targów •
Możliwość udziału przedstawicieli  firmy w roli panelistów w części konferencyjnej – wirtualne 

studio • •

Prezentacja Partnera 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!


