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Szanowni Państwo,

przygotowujemy 9. Targi CSR, które odbędą się 25 maja 2022 roku, tym razem ponownie w  tradycyjnej formule. Poprzednia edycja odbyła się w formule online, w 

trudnym i wymagającym czasie pandemii, jednak niezmiennie cieszyła się bardzo wysoką frekwencją i zainteresowaniem zarówno wystawców, jak i zwiedzających. 

Wierzymy, że spotkanie bezpośrednie, na które wszyscy tak bardzo czekamy, jest nie tylko potrzebne, ale będzie też szczególnie atrakcyjne. Tym bardziej serdecznie 

zapraszamy do współpracy w charakterze Partnera 9. Targów CSR.

Targi to niezmiennie przestrzeń do dyskusji oraz prezentacji dokonań firm i organizacji zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. Wszyscy z radością obserwujemy 

rosnące znaczenie tematyki ESG, nie tylko dla inwestorów. Z dużą dozą pewności można stwierdzić, że to jeden z trendów, które w najbliższych latach będą kształtowały 

rzeczywistość. 

W 2022 roku skupimy się na haśle: 

Biznes- w klimacie rozwoju

Klimat - w rozwoju biznesu

To jedyne wydarzenie targowe w Polsce poświęcone tematyce CSR. Zależy nam, by wspólnie z Państwem w ciekawy sposób przedstawić działania 

organizacji, inicjatyw i firm w zakresie odpowiedzialnego biznesu. 

Zapraszamy do partnerstwa i współtworzenia tego wyjątkowego wydarzenia – 9. Targów CSR, które odbędą się 25  maja 2022 roku, w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 

12/14 w Warszawie.

Marzena Strzelczak
Prezeska, Dyrektorka Generalna

Forum Odpowiedzialnego Biznesu



Część merytoryczną 9. Targów CSR poświęcimy 
szeroko pojętej tematyce KLIMATU i ROZWOJU

W długofalowej perspektywie 
działania na rzecz ograniczania 

negatywnego wpływu na otoczenie 
są korzystne dla wszystkich. 

Stanowią fundament 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. 

9. Targi CSR odbędą się

w środę 25 maja 2022 roku.



Targi CSR w liczbach*

95%
wystawców oceniających Targi było zadowolonych  

lub bardzo zadowolonych  z udziału

275
wystawców 

z różnych środowisk

Partnerów

15

23

92%
wystawców oceniających Targi zadeklarowało, 

że weźmie udział w kolejnych edycjach

ponad 6 100
uczestników

paneli w części konferencyjnej

*Dane z okresu 2012-2018/ 4 edycje



8. Targi CSR online w liczbach

57
wystawców

577
użytkowników 

części networkingowej

wyświetleń transmisji 

na FB i YT

5
dni spotkań i dyskusji

Partnerów

4

15

15 215
odwiedzin stoisk online

12 416
paneli w części konferencyjnej



PARTNERZY 

DOTYCHCZASOWYCH 

EDYCJI TARGÓW CSR



PATRONI 8. EDYCJI 

TARGÓW CSR

PARTNER MEDIALNY: 



Przykładowe działania 

promocyjne 8. Targów CSR

• Partnerstwo z ogólnopolskim medium, w tym 
specjalny dodatek medialny

• Współpraca z mediami branżowymi - patronami 
medialnymi

• Kampania outdoorowa
• Spoty w komunikacji miejskiej
• Mailingi i newslettery
• Kampania w social media (Linkedin, Facebook, 

Instagram, Twitter)
• Strona wydarzenia: odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr

35

Puls Biznesu

Emisja reklamy w warszawskiej 
komunikacji miejskiej



ADRESACI TARGÓW CSR

 najwyższa kadra zarządzająca
 menedżerowie/ki i wyższa kadra ds. ESG, CSR, HR, PR, marketingu i 

inni
 studenci i studentki
 dziennikarze i dziennikarki
 przedstawiciele/ki firm zainteresowanych rozwijaniem i wdrażaniem 

rozwiązań z zakresu CSR, zarówno korporacji jak i MŚP
 przedstawiciele/ki administracji publicznej
 konsumenci
 przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych
 wszyscy zainteresowani tematyką CSR-u i zrównoważonego rozwoju



Program towarzyszący 
stoiskom targowym

Część 
konferencyjna

Wywiady/rozmowy 

w przestrzeni targowej

Ogłoszenie 

20. edycji Raportu 

„Odpowiedzialny biznes w Polsce 

2021. Dobre praktyki”

Chapter Zero – ogłoszenie wyników 

badania: "Rady nadzorcze wobec 

zmian klimatu”

Diversity IN Check – ogłoszenie listy 

pracodawców najbardziej 

zaawansowanych w zakresie 

różnorodności i inkluzji 

RAPORT
ODPOWIEDZIALNY 
BIZNES W POLSCE 
Dobre praktyki 2

0
2

1



Podczas Targów w 

przestrzeni wystawienniczej 

zostanie zaaranżowana -

Strefa różnorodności, 

posiadająca osobny program 

merytoryczny

1. Ekspozycja sygnatariuszy: 

- ścianka z logtypami, 

- plansze z dobrymi praktykami

2. Program*:

- żywa biblioteka

- warsztaty z elementami D@W 

- stoliki eksperckie

3. Gość/gościni specjalna

4. Tablica ofert pracy

5. Informacje o stoiskach firm prezentujących działania D&I

STREFA RÓŻNORODNOŚCI

*Program może ulec zmianie



propozycja form zaangażowania Partnera

BIZNES w klimacie rozwoju
KLIMAT w rozwoju biznesu

Porozmawiajmy o biznesie



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

Tytuł Partnera Głównego 9. Targów CSR •

Tytuł Partnera 9. Targów CSR •

Tytuł Opiekuna wybranego Bloku tematycznego • •

Świadczenia dodatkowe dedykowane Opiekunowi wybranego Bloku tematycznego* • •

Ograniczenie liczby partnerów w danej kategorii do 2 b/o

Wyłączność branżowa w danej kategorii •

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, w tym na stronie Targów • •

Wypowiedź przedstawiciela/przedstawicielki  firmy w informacji prasowej przed  wydarzeniem •

50% upust w przypadku tworzenia dodatku  do medium ogólnopolskiego (w poprzedniej edycji Dziennik Rzeczpospolita) • •

W TRAKCIE WYDARZENIA

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

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 • •

Możliwość udzielenia wywiadu w części streamingowej Targów • •

Możliwość przekazania reklamy do części streamingowej 15 sek 10 sek
PO WYDARZENIU

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

Wypowiedź przedstawiciela/przedstawicielki  firmy w informacji prasowej po  Targach •



BLOK: BIZNES 

• Punkt wprowadzający: Ogłoszenie Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki"

• Aktywność partnera  (wystąpienie/ panel max. do 3 osób/ moderowana rozmowa) 

• Interakcja z uczestnikami (dyskusja/ badanie opinii)

BLOK: DIVERSITY & INCLUSION 

• Punkt wprowadzający: Diversity IN Check – ogłoszenie listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie różnorodności i inkluzji 

• Aktywność partnera  (wystąpienie/ panel max. do 3 osób/ moderowana rozmowa)

• Interakcja z uczestnikami (dyskusja/ badanie opinii)

BLOK: KLIMAT

• Punkt wprowadzający: Chapter Zero Poland – dyskusja w nawiązaniu do wyników raportu  "Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”

• Aktywność partnera  (wystąpienie/ panel max. do 3 osób/ moderowana rozmowa) 

• Interakcja z uczestnikami (dyskusja/ badanie opinii)

BLOK:  ROZWÓJ

• Punkt wprowadzający: do konsultacji z Partnerem

• Aktywność partnera  (wystąpienie/ panel max. do 3 osób/ moderowana rozmowa) 

• Interakcja z uczestnikami (dyskusja/ badanie opinii)

*PARTNER MOŻE ZOSTAĆ OPIEKUNEM JEDEGO Z BLOKÓW



# punkt wprowadzający: Ogłoszenie Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki„ 

Propozycje dla Partnera:

• Reklama lub artykuł firmy w raporcie

• Możliwość zaprezentowania się partnera (wystąpienie/ panel max. do 3 osób/ moderowana rozmowa) 

• Interakcja z uczestnikami (dyskusja/ badanie opinii) 

• Możliwość zgłoszenia pytania do badania opinii uczestników w trakcie trwania bloku

BLOK: BIZNES
CSR czy ESG 



# punkt wprowadzający: Diversity IN Check – ogłoszenie listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie 

różnorodności i inkluzji

Propozycje dla Partnera:

• Możliwość dodatkowej ekspozycji firmy w strefie różnorodności

• Możliwość zaprezentowania się partnera (wystąpienie/ panel max. do 3 osób/ moderowana rozmowa) 

• Interakcja z uczestnikami (dyskusja/ badanie opinii) 

• Możliwość zgłoszenia pytania do badania opinii uczestników w trakcie trwania bloku

BLOK:  DIVERSITY & INCLUSION
dobre praktyki czy rozwiązania systemowe



BLOK: KLIMAT
redukcja czy sprawiedliwość

# punkt wprowadzający: Chapter Zero – dyskusja w nawiązaniu do wyników raportu  "Rady nadzorcze wobec 

zmian klimatu”

Propozycje dla Partnera:

• Możliwość uczestnictwa w zamkniętym spotkaniu Chapter Zero Poland

• Możliwość zaprezentowania się partnera (wystąpienie/ panel max. do 3 osób/ moderowana rozmowa) 

• Interakcja z uczestnikami (dyskusja/ badanie opinii) 

• Możliwość zgłoszenia pytania do badania opinii uczestników w trakcie trwania bloku



BLOK: ROZWÓJ
rozwój czy wzrost

# punkt wprowadzający: Upskill 4 Future: transformacja rynku pracy w sposób odpowiedzialny / Wolontariat 

pracowniczy*

Propozycje dla Partnera:

• Możliwość indywidualnego ustalenia dodatkowego świadczenia

• Możliwość zaprezentowania się partnera (wystąpienie/ panel max. do 3 osób/ moderowana rozmowa) 

• Interakcja z uczestnikami (dyskusja/ badanie opinii) 

• Możliwość zgłoszenia pytania do badania opinii uczestników w trakcie trwania bloku

*tematy mogą ulec zmianie



KONTAKT

Koordynacja:

Marta Górska
menedżerka projektów
w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

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

Zapraszamy!


