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X jubileuszowa edycja Forum Transportu Intermodalnego 
FRACHT 2022 organizowana jest w szczególnych okolicz-
nościach. Nikt nie spodziewał się napaści militarnej Fede-
racji Rosyjskiej na Ukrainę. Trwająca od wielu już dni wojna 
powoduje nie tylko ofiary w ludziach, śmierć i cierpienie, 
ale także burzy dotychczasowy porządek w międzynaro-
dowych kooperacjach produkcyjnych i niszczy mozolnie 
zbudowane logistyczne łańcuchy dostaw.

Nie sposób rozmawiając o gospodarce światowej, logisty-
ce i transporcie, Europejskich, Azjatyckich i Euro-Azjatyc-
kich korytarzach transportowych zapomnieć o skutkach tej 
barbarzyńskiej wojny i piętnie jakie wywiera ona na prze-
myśle, rolnictwie i infrastrukturze transportowej Ukrainy, 
która stawała się ważnym partnerem handlowym i uczest-
nikiem międzynarodowych szlaków komunikacyjnych.

Podczas każdej z poprzednich dziewięciu edycji Forum 
Transportu Intermodalnego FRACHT eksperci, przedstawi-
ciele Parlamentu, rządu oraz władz samorządowych mie-
rzyli się z postulatami przedsiębiorców oczekujących 
wprowadzenia rozwiązań formalno-prawnych, ekonomicz-
nych i podatkowych, które ich zdaniem przyczyniają się do 
wzrostu przewozów intermodalnych w naszym kraju. 

W dzisiejszej rzeczywistości konfliktu zbrojnego 
w Ukrainie oczekiwania wzrastają, zwłaszcza polscy 
producenci oczekują zdecydowanego wsparcia przy 
odbudowie i tworzeniu nowych więzi gospodarczych.

Polskim przedsiębiorcom przyjdzie zmierzyć się z poważ-
nymi wyzwaniami wywołanymi przez działania wojenne 
w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję i Białoruś przez 
Państwa Wolnego Świata. 

Dotychczasowe problemy związane ze wzrostem wolume-
nu przewozów towarowych w relacjach Azja - Europa - 
Azja, ograniczeniami w przepustowości dotychczas eksplo-
atowanych szlaków komunikacyjnych i terminali, rosnącą 
konkurencją oraz trwającą przez ostatnie dwa lata pande-
mią Covid-19 były łatwiejsze do rozwiązania w porówna-
niu z obecną destabilizacją rynku międzynarodowych 
przewozów i przerwaniem łańcuchów dostaw. Przyjęte 
wcześniej strategie transportowe i łańcuchy logistyczne 
muszą zostać poddane ponownej analizie i weryfikacji. 

Organizatorzy X edycji Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Europa-Północ-Wschód (ENEIA) i Polsko-Ukraińska Izba 
Gospodarcza (PUIG) w tej wyjątkowo trudnej sytuacji 
wnoszą pod debatę zagadnienia niezwykle istotne dla 
współczesnej nam rzeczywistości, mające niewątpliwie 
duży wpływ na stabilny rozwój gospodarczy naszego 
regionu i powodzenie działań produkcyjnych i handlowych 
polskich przedsiębiorców.  

Rosnące od lat zainteresowanie Forum Fracht to efekt sta-
rannie dobieranej tematyki, obecności osób odpowiedzial-
nych i zaangażowanych w wytyczanie strategicznych dzia-
łań na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, sukcesów takich 
jak zrealizowane inwestycje usuwające tzw. „wąskie 
gardła” w infrastrukturze transportowej czy też wprowa-
dzenie do prawodawstwa przepisów ułatwiających dzia-
łanie przedsiębiorców branży logistycznej postulowanych 
przez uczestników Forum. 

Organizatorzy są przekonani, że i tym razem forum spro-
sta oczekiwaniom ich i uczestników.
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Janusz Piechociński
Przewodniczący Rady Programowej Forum FRACHT Jacek Piechota

Prezes ENEIA 
Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Janusz Piechociński
Przewodniczący Rady Programowej 

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja



PARTNER SREBRNY

partner wybranego panelu dyskusyjnego,
udział 3 przedstawicieli partnera w Forum,

udział 2 przedstawicieli partnera w wybranych 
panelach dyskusyjnych,

udział 2 przedstawicieli partnera w Spotkaniu Biznesowym
Liderów Transportu Intermodalnego,

logotyp partnera (powiększony o 20% w stosunku do pozostałych) 
na wszystkich materiałach drukowanych  i nośnikach promujących 

wydarzenie,
insert materiałów promocyjnych partnera do toreb konferencyjnych,

roll-up promocyjny partnera w sali konferencyjnej,

OFERTA DLA PARTNERÓW

50 000 pln netto 30 000 pln netto 20 000 pln netto

Janusz Piechociński
Przewodniczący Rady Programowej Forum FRACHT

PARTNER PLATYNOWY
promocja na miejscu

promocja online

nadanie tytułu partnerowi (partner platynowy
udział 6 przedstawicieli partnera w Forum,

udział 2 przedstawicieli partnera w panelu dyskusyjnym, 
w tym 1 przedstawiciela w panelu otwierającym konferencję
udział 6 przedstawicieli partnera w Spotkaniu Biznesowym

Liderów Transportu Intermodalnego,
wystąpienie prezesa zarządu podczas 

oficjalnego otwarcia Forum, 
prezentacja firmy przed rozpoczęciem 

wybranego panelu dyskusyjnego (15 minut),
VIP room dla około 10 osób pierwszego dnia Forum, 

logotyp partnera (powiększony o 60% w stosunku do pozostałych) 
na wszystkich materiałach drukowanych i nośnikach 

promujących wydarzenie,
logotyp partnera na identyfikatorach,

insert materiałów promocyjnych partnera 
do toreb konferencyjnych,

smycze partnera do identyfikatorów 
uczestników,

roll-up/ścianka promocyjny partnera 
przed wejściem oraz w sali konferencyjnej,

artykuł promocyjny (2 strony) na polsko – ukraińskim portalu 
gospodarczym https://edialog.media i patrona medialnego Forum 

http://kurier-kolejowy.pl
mailing do bazy danych ENEIA oraz Polsko-Ukraińskiej Izby 
Gospodarczej z informacją o partnerstwie w tegorocznej 

jubileuszowej edycji FORUM FRACHT
informacja o partnerze w komunikatach prasowych przesyłanych 

do mediów lokalnych i branżowych,
informacja o partnerstwie na profilach social media ENEIA oraz 

Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Kuriera Kolejowego
możliwość zamieszczenia reklamy partnera w przerwie transmisji 

online lub przed/po wybranej debacie/panelu dyskusyjnym
wywiad z przedstawicielem partnera w artykule na edialog.media 

lub wywiad w formie video w miejscu organizacji konferencji
zamieszczenie banneru na edialog.media w wyeksponowanym 

miejscu od momentu podpisania umowy partnerstwa przez okres 
1 miesiąca (liczba miejsc ograniczona)

promocja online
mailing do bazy danych ENEIA oraz Polsko-Ukraińskiej Izby 
Gospodarczej z informacją o partnerstwie w tegorocznej 
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PARTNER ZŁOTY
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logotyp partnera (powiększony o 40% w stosunku do pozostałych) 
na wszystkich materiałach drukowanych i nośnikach promujących 

wydarzenie,
insert materiałów promocyjnych partnera do toreb konferencyjnych,

roll-up promocyjny partnera przed wejściem oraz 
w sali konferencyjnej,

promocja online
artykuł promocyjny (1 strona) na polsko – ukraińskim portalu 

gospodarczym https://edialog.media i patrona medialnego Forum 
http://kurier-kolejowy.pl

mailing do bazy danych ENEIA oraz Polsko-Ukraińskiej Izby 
Gospodarczej z informacją o partnerstwie w tegorocznej 

jubileuszowej edycji FORUM FRACHT
informacja o partnerze w komunikatach prasowych przesyłanych 

do mediów lokalnych i branżowych,
informacja o partnerstwie na profilach social media ENEIA oraz 

Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Kuriera Kolejowego
możliwość zamieszczenia reklamy partnera w przerwie transmisji 

online

promocja na miejscu

promocja na miejscu



OFERTA DLA PARTNERÓW

10 000 pln netto 25 000 pln netto 1 500 pln netto

INSERT
MATERIAŁÓW 

PROMOCYJNCYCH 

PARTNER 
SPOTKANIA BIZNESOWEGO LIDERÓW

TRANSPORTU INTERMODALNEGO

udział 3 przedstawicieli partnera w Spotkaniu Biznesowym 
Liderów Transportu Intermodalnego i Forum,

wystąpienie prezesa zarządu podczas oficjalnego 
rozpoczęcia Spotkania Biznesowego 
Liderów Transportu Intermodalnego,

logotyp partnera na wszystkich materiałach drukowanych 
i nośnikach promujących Spotkanie Biznesowe, 

Logo Partnera w reportażu z wydarzenia w ramach 
publikacji na polsko-ukraińskim portalu gospodarczym 

https://edialog.media i patrona medialnego Forum 
https://kurier-kolejowy.pl

Janusz Piechociński
Przewodniczący Rady Programowej Forum FRACHT

PARTNER BRĄZOWY

udział 1 przedstawiciela partnera w Forum,
udział 1 przedstawiciela partnera w Spotkaniu Biznesowym 

Liderów Transportu Intermodalnego,
logotyp partnera na wszystkich materiałach drukowanych 

i nośnikach promujących wydarzenie,
roll-up promocyjny partnera w sali konferencyjnej,

promocja online
informacja o partnerze w komunikatach prasowych przesyłanych 

do mediów lokalnych i branżowych,
informacja o partnerstwie na profilach social media ENEIA oraz 

Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

promocja na miejscu
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