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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. 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.
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
 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
stoiskawystawców.

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



Dzień pierwszy Dzień drugi Dzień trzeci Dzień czwarty Dzień piąty

WIRTUALNE STOISKA

8. TARGI CSR – 5 DNI
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1. Harmonogram oraz opis panelu 
na stronie targów oraz w folderze 
targowym

2. Wirtualne studio - na żywo

3. Networking i warsztaty przy 
gorących stolikach

4. 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 wirtualnego stoiska, konferencji 

online w wirtualnym studio  oraz interaktywnej strefy 
networkingu i warsztatów.

Pakiet Panelisty

3 500 zł netto



Katalog targowy1.

 Katalog targowy w formie online
 Wersja pdf do pobrania
 Wersja na urządzenia mobilne
 Opis panelu w folderze targowym
 Opis panelu na stronie Targów



Wirtualne studio2.

 VR Studio – panel na  żywo
 Opcjonalnie:

 Prezentacja w tle
 Czat z przedstawicielem firmy
 Możliwość zrobienia quizu – na żywo pojawią się wyniki

godz. Panel / wywiad

10:00-10:10 Powitanie uczestników/ Agenda

10:10-11:00 Panel firmy

11:00-11:40 Wywiady z wystawcami

11:40-12:40 Panel Partnera Targów

12:40-13:20 Wywiady z wystawcami

13:20-14:10 Panel firmy

14:10-14:50 Wywiady z wystawcami

14:50-15:40 Panel firmy

15:40-16:10 Networking



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. Na swojej podstronie targowej Wystawca może 
rozpisać dni i godziny w których będzie moderował własny stolik. 

 Podczas swojego panelu organizator może zaprosić 
uczestników do swojego Stolika w części networkingowej

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

 Moderowanie rozmów, prowadzenie prezentacji, 
udostępnianie ekranu

 Każdy uczestnik posiada swoją wizytówke

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

3.



zwiększony zasięg

Wirtualne Targi CSR

większa dostępność
dla zwiedzających 
spoza Warszawy

wydłużenia czasu  
ekspozycji wystawcy z 1 

dnia do 5 dni

Znikają dodatkowe 
koszty urządzenia 

stoiska 
stacjonarnego

Innowacyjne podejście

większe nastawienie na 

merytorykę

dłuższy czas promocji stoiska i sesji 
networkingowych

możliwość
wcześniejszego 

zaplanowania 

tematów rozmów i 

warsztatów przy 

Gorących Stolikach

Możliwość włączenia w sesje networkingowe i dyżury przy 

stoisku większej liczby pracowników organizacji

komfortowe, zdalne zarządzenie
stoiskiem i Gorącym Stolikiem

Bezpieczeństwo 
zwiedzających i wystawców



Q & A
 Jak działają Gorące Stoliki?
 Przed Targami dla wszystkich Wystawców zostanie przeprowadzony webinar,

podczas którego opowiemy jak się poruszać po platformie oraz w jaki sposób
przygotować się do sesji networkingowej

 W jaki sposób będą odbywać się sesje 
networkingowe?

 Sesje networkingowe przeprowadzimy dla Państwa na specjalnej platformie. Każdy
wystawca otrzyma dostęp do swojego stolika, przy którym będzie mógł
przeprowadzać rozmowy, warsztaty lub mini webinary

 Czy nasz przedstawiciel musi codziennie 
moderować gorący stolik?

 Nie, to od Wystawcy zależy w jakim zakresie i z których kanałów chce
skorzystać. Wystawca sam decyduje, którego dnia i w jakich godzinach będzie
dostępny dla zwiedzających

 Czy musimy dopłacać do nowych funkcjonalności w 
5-dniowej wersji online?

 Nie, zarówno koszt Wirtualnych Stoisk jak i Gorących Stolików zamykamy w
cenie tradycyjnego stoiska

 Czy Harmonogram dostępności Wystawcy na 
stoisku i przy Gorącym Stoliku można zmieniać ?

 Tak, Harmonogram będzie zawieszony na targowej podstronie Wystawcy,
pełni on funkcję pomocniczą, można go również wcześniej szeroko promować
i rozsyłać swoim interesariuszom

 Czy przy stoisku i stolikach dyżur pełni zawsze jedna 
osoba?

 Nie, wartością tej opcji jest możliwość włączenia w spotkania ze zwiedzającymi
różnych ekspertów i pracowników różnych działów

 Czy musimy płacić za wyposażenie stoiska?
 Nie, otrzymają Państwo formularz do wypełnienia, w którym zostanie określone jak

ma wyglądać stoisko. Przy formule online stawiamy na merytorykę i materiały
przygotowane przez wystawcę.

 Czy otrzymamy nagranie Panelu ?

 Tak, po zakończeniu streamingu wszystkie nagrania zostaną poddane
montażom i zostaną umieszczone na stronie 8. Tragów CSR, dodatkowo każdy
organizator Panelu otrzyma nagranie z własnym Panelem do dalszej promocji



KONTAKT
Koordynacja Wydarzenia:

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. 510 294 042

Zapraszamy!




