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Jubileuszowe 10. Baltic Busines Forum w Świnoujściu odbędzie się
w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Dlatego ta edycja BBF nie będzie miała państwa- gościa honorowego. Zaprosimy przedstawicieli życia gospodarczego ze wszystkich
państw, które dotąd gościliśmy w Świnoujściu: z Chin, Gruzji,
Kazachstanu, Rosji i Ukrainy. Nawiążemy do promowanej w czasie
poprzednich BBF idei współpracy gospodarczej w Regionie ABC
Adriatyk-Bałtyk-MorzeCzarne.
Ta koncepcja ma wiele wspólnego z ideą Międzymorza, przedstawioną przed I Wojną Światową przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, z planem budowy korytarza energetycznego i transportowego na osi Północ- Południe Europy powstałym po wejściu Polski
do Unii Europejskiej oraz z ideą współpracy w regionie Trójmorza,
promowaną przez Prezydenta Andrzeja Dudę.
Wiele uwagi poświęcimy zatem ekspansji gospodarczej Polski,
budowaniu pozycji Polski w globalizującej się gospodarce,
w Europie, w Regionie ABC . Ocenimy znaczenie małych i średnich
przedsiębiorstw dla rozwoju euroregionów. Chcemy, by nasze dyskusje zaintrygowały samorządowców, menagerów znanych ﬁrm,
ekspertów oraz
ludzi, prowadzących własny, nieraz rodzinny,
biznes.
Chcemy pokazać, jak tworzy się „ENERGIA DLA ROZWOJU”.

Prezes Zarządu
Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód
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CZARNE MORZE

Ideą inicjatywy Baltic Business
Forum jest tworzenie dogodnych
warunków do wzmacniania
współpracy w regionie
Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne
(ABC)
BBF już od 10 lat wspiera przedsiębiorców w regionie we
wzajemnych kontaktach, tworzeniu trwałych relacji przekładających się na skuteczną
współpracę gospodarczą.

MORZE

CZARNE

ADRIATYK

Baltic Business Forum po raz 10 zaprasza Gości!
Baltic Business Forum 10 lat z rzędu zaprasza w
swoje progi ekspertów, przedstawicieli biznesu,
administracji publicznej i organizacji
pozarządowych.
Gościmy w Świnoujściu co roku m.in. byłych czy
urzędujących prezydentów, premierów, ministrów, szefów agend rządowych, dyplomatów,
samorządowców zarządzających regionami i
metropoliami w swoim kraju. Ofertę BBF nade
wszystko kierujemy do przedsiębiorców
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10. Edycja: Tradycyjne Wartości - Nowe otwarcie
Baltic Business Forum na 10. jubileuszową edycję zmienia się dla
Was, naszych najcenniejszych Gości! Gościem Honorowym na
Forum były takie kraje jak: Ukraina, Rosja, Chiny, Kazachstan,
Gruzja, Turcja, Szwecja. Tym razem otwieramy się nie tylko na
jeden wybrany kraj - Gościa Honorowego, ale na cały region ABC
(Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne).
Zapraszamy Gości wszystkich dotychczasowych edycji BBF do
pięknego Radisson Blu Resort w Świnoujściu!
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10:00 - 12:00

REJESTRACJA

12:00 - 14:00

DEBATA OTWARCIA

14:00 - 15:00

LUNCH

Od Karpat po Bałtyk. Dla Rzeszowa i dla Lwowa, dla Świnoujścia i dla Ystad.
Strategie regionalne jako instrumenty budowania spójności Unii Europejskiej
i dobrego sąsiedztwa.

NOWE HORYZONTY
15:00 - 16:30

DEBATA

„Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale bez bezpieczeństwa wszystko jest
niczym. Bezpieczeństwo w Regionie ABC, a rozwój gospodarczy”

PANEL EKSPERCKI
16:30 - 18:00

18:00 - 19:30
20:00 - 00:00

Go China! Go Africa! Go Iran! Go Turkey! Go...! Jak dotrzeć do Adriatyku i do
Morza Czarnego? Jakiej infrastruktury drogowej, kolejowej i śródlądowych
dróg wodnych potrzebujemy dla zdobycia nowych rynków i wsparcia
ekspansji polskich firm?

DYSKUSJA

Bałtyk - polskie okno na świat. Budowa miasta i portu Gdyni, ekspansja
polskich firm logistycznych i żeglugowych, co dalej?

WIECZORNA GALA

AGENDA
FORUM
Na Baltic Business Forum obok
znamienitych Gości i przyjaznej
atmosfery to właśnie Program odgrywa wiodącą rolę. Przykładamy przez
cały rok starań aby wartość merytoryczna odbywających się debat
i prezentowanych treści była jak
najwyższa. Goście BBF wyjeżdżają
pełni informacji, wiedzy, umiejętności
i kontaktów na polu krajowym jak
i międzynarodowym.

Masz pomysł na sesję podczas BBF?
Twórz program Forum razem z nami!
agenda@eneia.pl

19 KWIETNIA
2018
NOWE TECHNOLOGIE
W GOSPODARCE
09:30 - 11:00

GOŚĆ SPECJALNY: PROF. GRZEGORZ KOŁODKO

WYKŁAD: Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości.

11:00 - 12:30

DEBATA BBF I

Rzeczywistość 4.0. - czy software zastąpi wizjonerów? Przyszłość polskich
miast. Nowe technologie, modne rozwiązania organizacyjne, aktywny PR nie
zastąpią społeczeństwa obywatelskiego i jego liderów, wizjonerów,
gospodarzy miast. O sposobie kreślenia przyszłości polskich miast,
wyzwaniach i pułapkach rozwoju samorządowcy dyskutować będą
z redaktorem Edwinem Bendykiem.

NOWA ENERGIA
DLA ROZWOJU
12:30 - 14:00

PANEL EKSPERCKI

14:00 - 15:00

LUNCH

15:00 - 16:30

WARSZTATY

16:30 - 18:00
20:00 - 00:00

Kotły grzewcze oparte na OZE, biogazownie czy fotowoltaika? Co wybrać?
Jak finansować zakup? Jak wspierać nowe źródła energii i efektywność
energetyczną? Panel realizowany w ramach Polsko-Ukraińskiej Akademii
Miast.

Klastry energetyczne - szansa dla prosumentów i samorządów. Projektowanie krok po kroku. Panel realizowany w ramach Polsko-Ukraińskiej Akademii
Miast

DEBATA-GOŚĆ SPECJALNY: PROF. JERZY BUZEK

Samowystarczalność energetyczna czy Unia energii? Ile polityki narodowej,
ile wspólnotowej w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego?

WIECZORNA GALA

20 KWIETNIA
2018

NOWE SZKLANE
DOMY
11:00 - 12:00

DYSKUSJA BBF I
: dr ADAM BODNAR RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Prawa mieszkańca miasta prawami obywatela.

12:30 - 13:15

INAUGURACJA

13:15 - 14:15

PREZENTACJA

14:15 - 15:00

POŻEGNALNA KAWA

Projekt Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej “Partnerstwo i zatrudnienie”

Wiatr od morza, czyli nowa energia. Perspektywy rozwoju farm wiatrowych
na polskim wybrzeżu i w regionie ABC.

Spotkaj ciekawych
Gości w BBF cafe
WSTĘP WOLNY!

W 2017 BYLI
Z NAMI

WORKSHOPS AND
SUB-EVENTS
W ofercie Baltic Business Forum przewidujemy
liczne dodatkowe atrakcje. Propozycje warsztatów
i
wydarzeń
towarzyszących
pojawią
się
w najbliższym czasie.

Masz ciekawy pomysł na warsztat lub wydarzenie
towarzyszące? Napisz do nas, gwarantujemy że
najciekawsze pomysły zostaną zrealizowane
podczas BBF 2018!
workshops@eneia.pl

OFERTA
WSPÓŁPRACY

Z okazji 10 urodzin Baltic Business
Forum prezentujemy zupełnie nową,
jeszcze atrakcyjniejszą ofertę!

rozszerzone pakiety
sponsorskie
oferta DIY (do-it-yourself)
rabaty za staż
wywiady video
oferty promocyjne

ROZSZERZONE
PAKIETY
Przygotowana oferta
pakietowa została
wzbogacona o nowe,
ciekawe pozycje,
a ceny pozostały
bez zmian!

BONUS ZA STAŻ
Najwierniejsi Partnerzy
otrzymają 10% rabatu na
świadczenia sponsorskie
za każdy kolejny rok
sponsoringu

PROMOCJE
Przewidujemy promocje
dla rejestrujących się
wcześniej, w ofercie
będą także atrakcyjne
pakiety wypoczynkowo-konferencyjne

OFERTA DIY
Jeśli przygotowane
pakiety sponsorskie nie
spełniają Twoich
oczekiwań, wybierz
świadczenia dla siebie
z całej gamy dostępnych
opcji

WYWIADY
VIDEO
W ramach pakietów Partner
Główny oraz Strategiczny
przewidujemy kilka odsłon
materiałów video
z osobami wskazanymi
przez Partnerów

PARTNER STRATEGICZNY
100 000 PLN netto
EKSPOZYCJA LOGO

-zamieszczenie logotypu w wyeksponowanej części materiałów promocyjnych
(50% większe od innych grup)
-na głównej stronie internetowej konferencji - www.balticbusinessforum.eu
-na wszystkich ekranach LCD podczas wydarzenia
-na ściance sponsorskiej przy wejściu
-na profilu Baltic Business Forum na Facebooku oraz Linkedin
-na wybranych reklamach outdoor
-w ramach newslettera Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w miesięczniku e-Dialog
(3000 odbiorców PL i UA)
-na torbie konferencyjnej wręczanej panelistom

EKSPOZYCJA I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PARTNERA
-materiały Partnera do giftpacków (ulotki, folder, upominki)
-roll-up na bankietach wieczornych
-roll-up w foyer konferencji
-ekspozycja na stoiskach promocyjnych oraz w recepcji
-mailing content marketingowy Partnera przed i po konferencji
-podstrona na stronie www.balticbusinessforum.eu z ofertą Partnera
-możliwość ustawienia materiałów outdoor

WYSTĄPIENIA W PANELACH

-możliwość udziału Partnera w wybranej sesji podczas Forum x2
-możliwość zaprezentowania case study w ramach wystąpienia x2
-możliwość wystąpienia przedstawiciela Partnera podczas wieczornej Gali

STOISKA PROMOCYJNE

-możliwość wystawienia stoiska promocyjnego w foyer Forum
-możliwośc wystawienia stoiska promocyjnego podczas wieczornej Gali
-jednodniowy showroom

REKLAMY PARTNERA

-reklama w Agendzie Forum - 1 strona
-reklama w miesięczniku Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej e-Dialog (3000 odbiorców PL i UA)
-reklama Partnera na stronie www.balticbusinessforum.eu oraz na kanale youtube konferencji

EMISJA SPOTÓW REKLAMOWYCH PARTNERA
-emisja spotu do 30s w foyer Forum
-emisja spotu do 30s przed wybraną sesją

ZAPROSZENIA NA FORUM

-8 bezpłatnych zaproszeń na Forum dla Gości wskazanych przez Partnera

PARTNER GŁÓWNY
50 000 PLN netto
EKSPOZYCJA LOGO

-zamieszczenie logotypu w materiałach promocyjnych
-na głównej stronie internetowej konferencji - www.balticbusinessforum.eu
-na wszystkich ekranach LCD podczas wydarzenia
-na ściance sponsorskiej przy wejściu
-na profilu Baltic Business Forum na Facebooku oraz Linkedin
-na wybranych reklamach outdoor

EKSPOZYCJA I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PARTNERA
-materiały Partnera do giftpacków (ulotki, folder, upominki)
-roll-up na bankietach wieczornych
-roll-up w foyer konferencji
-ekspozycja na stoiskach promocyjnych oraz w recepcji
-podstrona na stronie www.balticbusinessforum.eu z ofertą Partnera

WYSTĄPIENIA W PANELACH

-możliwość udziału Partnera w wybranej sesji podczas Forum
-możliwość zaprezentowania case study w ramach wystąpienia

STOISKA PROMOCYJNE

-możliwość wystawienia stoiska promocyjnego w foyer Forum

REKLAMY PARTNERA

-reklama w Agendzie Forum - 1/2 strony
-reklama Partnera na stronie www.balticbusinessforum.eu oraz na kanale youtube konferencji

EMISJA SPOTÓW REKLAMOWYCH PARTNERA
-emisja spotu do 30s w foyer Forum
-emisja spotu do 30s przed wybraną sesją (poza sesją otwarcia)

ZAPROSZENIA NA FORUM

-4 bezpłatne zaproszenia na Forum dla Gości wskazanych przez Partnera

PARTNER WSPIERAJĄCY
30 000 PLN netto
EKSPOZYCJA LOGO

-zamieszczenie logotypu w materiałach promocyjnych
-na głównej stronie internetowej konferencji - www.balticbusinessforum.eu
-na wszystkich ekranach LCD podczas wydarzenia
-na ściance sponsorskiej przy wejściu
-na profilu Baltic Business Forum na Facebooku oraz Linkedin

EKSPOZYCJA I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PARTNERA
-roll-up na bankietach wieczornych
-roll-up w foyer konferencji
-ekspozycja na stoiskach promocyjnych oraz w recepcji

WYSTĄPIENIA W PANELACH

-możliwość udziału Partnera w wybranej sesji podczas Forum
-możliwość zaprezentowania case study w ramach wystąpienia

REKLAMY PARTNERA

-reklama w Agendzie Forum - 1/4 strony

EMISJA SPOTÓW REKLAMOWYCH PARTNERA
-emisja spotu do 30s w foyer Forum

ZAPROSZENIA NA FORUM

-2 bezpłatne zaproszenia na Forum dla Gości wskazanych przez Partnera

PARTNER

10 000 PLN netto

EKSPOZYCJA LOGO

-zamieszczenie logotypu w materiałach promocyjnych
-na głównej stronie internetowej konferencji - www.balticbusinessforum.eu
-na wszystkich ekranach LCD podczas wydarzenia
-na ściance sponsorskiej przy wejściu

EKSPOZYCJA I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PARTNERA
-roll-up w foyer konferencji
-ekspozycja na stoiskach promocyjnych oraz w recepcji

OFERTA
DO-IT-YOURSELF
Jeśli żaden z przygotowanych pakietów
sponsorskich nie spełnia Waszych oczekiwań oferujemy możliwość uszycia oferty
na
miarę,
według
najbardziej
wysublimowanych potrzeb.
Standardowe świadczenia promocyjne do
wyboru zostały ujęte na następnej stronie.
Lubimy wyzwania, jak tylko macie pomysł
na niestandardową formę promocji,
chętnie się przymierzymy i wycenimy
-jesteśmy po to by spełniać Wasze marzenia!

WYBIERZ CO
CIĘ INTERESUJE
PRZEŚLIJ NA
DIY@ENEIA.PL
W MAX. 48H
OTRZYMAJ WYCENĘ
I PROPOZYCJĘ
UMOWY

EKSPOZYCJA
LOGOTYPU
-logotyp ﬁrmy w materiałach promocyjnych
(logotyp o 50% większy)
-logotyp w materiałach promocyjnych
-na stronie www.balticbusinessforum.eu
-na ekranach LCD podczas Forum
-na ściance sponsorskiej przy wejściu
-na proﬁlu BBF na Facebooku
-na proﬁlu BBF na Linkedin
-w newsletterze Polsko-Ukraińskiej Izby
Gospodarczej
-na torbie konferencyjnej wręczanej
panelistom
-na wybranych reklamach outdoor

DYSTRYBUCJA
MATERIAŁÓW
PARTNERA
-materiały do giftpacków dla każdego Gościa
-roll-up w foyer Forum
-roll-up podczas wieczornej Gali
-roll-up na sesji
-reklama outdoor
-mailing content marketingowy po bazach
Stowarzyszenia i współorganizatorów
(ok. 10 000 indywidualnych odbiorców)
-dedykowana podstrona z ofertą ﬁrmy
-materiały promocyjne w infokioskach
-materiały promocyjne przy recepcji Forum

WYSTĄPIENIE
NA FORUM
-wystąpienie przedstawiciela Partnera
podczas sesji
-wystąpienie przedstawiciela Partnera
podczas Gali wieczornej
-prezentacja case study podczas sesji

DIY

STOISKA
PROMOCYJNE

-stoisko promocyjne w foyer Forum
-stoisko promocyjne podczas wieczornej Gali
-dedykowany showroom

REKLAMY PARTNERA,
EMISJA SPOTÓW
-wywiady content marketingowe przed, w
trakcie i po Forum dystrybowane przez
wszystkie dostępne kanały informacyjne
-reklama w programie Forum
(1, 1/2, 1/4 strony))
-reklama w miesięczniku Polsko-Ukraińskiej
Izby Gospodarczej e-Dialog (3000 odbiorców)
-reklama video na www Forum oraz na kanale
youtube
-emisja spotu do 30s w foyer Forum
-emisja spotu do 30s przed wybraną sesją

ZAPROSZENIA
I OPCJE DODATKOWE
-możliwość zakupienia indywidualnych
zaproszeń na Forum dystrybuowanych przez
Organizatora dla kontrahentów Partnera
-możliwość zakupienia pakietów biletów na
konferencję dla pracowników w promocyjnej
cenie
-indywidualna kompleksowa oferta pobytu na
Forum (zakwaterowanie, logistyka, pobyt na
miejscu, wskazanie potencjalnych Partnerów
przez Organizatora) - podlega osobnej
wycenie

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!

Łukasz Piechota
Director
mobile: +48 516 163 093
mail: l.piechota@eneia.pl

Maksym Lovinskyi
Finance Manager
mobile: +48 733 974 478
mail: ﬁnanse@eneia.pl

Igor Dracz
Account Manager
mobile: +48 539 559 555
mail: i.dracz@eneia.pl

Biuro Zarządu
mobile: +48 516 163 093
mail: zarząd@eneia.pl

...do zobaczenia na BBF 2018!

