
Zostań Wystawcą



CZYM SĄ TARGI CSR?

Targi CSR to największe wydarzenie  w Polsce poruszające  temat społecznej 
odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w konwencji 

targowej.

Dzięki tej formie mają Państwo szansę dotrzeć do szerszego grona 
interesariuszy.

Cel Targów CSR

zaprezentowanie różnorodnych inicjatyw, konkretnych działań i 
strategii firm w zakresie CSR oraz projektów, które mają wspierać 

firmy w byciu odpowiedzialnymi.



DZIĘKI TARGOM CSR

 Będą mogli Państwo zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców  różnorodne 
działania swojej firmy, nie tylko w obszarach CSR i zrównoważonego rozwoju.

 Spotkają Państwo swoich interesariuszy (przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, konsumentów, administracji publicznej, mediów) których 
opinie o działaniach firmy mogą być bardzo cenne i inspirujące.

 Spotkają Państwo pracowników innych firm, którzy interesują się tym 
tematem i którzy chętnie podzielą się swoimi spostrzeżeniami.

 Dzięki przygotowaniom do Targów będą mieli Państwo szansę na 
podsumowanie swoich działań i chwilę refleksji, aby zastanowić się, na jakim 
etapie rozwoju jest Państwa firma.

 Będą Państwo mieli możliwość zaprezentowania się w gronie innych firm 
podczas najważniejszego, jedynego takiego wydarzenia poświęconego 
promocji idei CSR w Polsce.



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



Część merytoryczną 9. Targów CSR 
planujemy poświęcić szeroko pojętej tematyce 

KLIMATU i ROZWOJU

W długofalowej perspektywie 
działania na rzecz ograniczenia 

negatywnego 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. 

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: 



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



*Zapotrzebowanie na więcej niż 2 kw energii elektrycznej 
to dodatkowy koszt 210 zł netto za dzień targowy.

Wyposażenie standardowego stoiska 6 m2 Co zawiera opłata za stoisko standardowe?

 zabudowa w postaci białych ścian na srebrnym stelażu 

OCTANORM 

 (2,5 m wys.)

 plansza z logo Wystawcy na fryzie czołowym (stoisko 

narożne – dodatkowo nazwa na fryzie bocznym)

 stół i 2 krzesła

 2 punkty świetlne

 lada

 wykładzina

 gniazdko do prądu z 2 wejściami

 energia elektryczna do 2 kw*

 Powierzchnię 6 m2

 Zabudowę i wyposażenie standardowego stoiska 6 m2

 Energię elektryczną do 2 kw

 Catering dla 2 osób

 Informację o Wystawcy w folderze targowym

 Promocję Wydarzenia i Wystawców



Opłaty za stoisko standardowe

Wystawcy Netto

Partnerzy FOB i ich fundacje korporacyjne
3 500

Małe firmy
Administracja publiczna
Organizacje pozarządowe
Organizacje otoczenia biznesu (izby, związki)
Podmioty ekonomii społecznej

3 500

Średnie i duże firmy oraz ich fundacje korporacyjne 5 500



Rozwiązania niestandardowe – opłaty za 1m2

Wystawcy
Netto za 1 m²
powierzchni*

Netto za 1 m²
powierzchni wraz 

z zabudową OCTANORM
(zabudowa Organizatora)*

Partnerzy FOB i ich fundacje korporacyjne
520 zł 590 zł

Małe firmy
Administracja publiczna
Organizacje pozarządowe
Podmioty ekonomii społecznej

520 zł 590 zł

Organizacje otoczenia biznesu (izby, związki)**
520 zł 590 zł

Średnie i duże firmy 
oraz ich fundacje korporacyjne 850 zł 920 zł

*Szczegółowe informacje u Organizatora, preferowana  wielkość stoiska targowego 6m2; 12m2; 18m2 itd..
** Podstawowy koszt stoiska +  za każdego wystawcę obecnego na stoisku zbiorowym 1/3 podstawowego, najniższego kosztu stoiska



Zgłoszenia Wystawców

 Wejdź na: odpowiedzialnybiznes.pl/targiCSR

 Zapoznaj się z Regulaminem 9. Targów CSR

 Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny on-line

 Wyślij zgłoszenie najpóźniej do 29 kwietnia 2022

 Dokonaj opłaty najpóźniej do 29 kwietnia 2022



Rabat 10%

Wystawcy, 
którzy wniosą opłatę
do 31 grudnia 2021 r. 

skorzystają 
ze zniżki 10%

Rabat nie dotyczy 
usług dodatkowych.



KONTAKT

Koordynacja:

Marta Górska
menedżerka projektów
w Forum Odpowiedzialnego Biznesu

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

Zapraszamy!


