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IPBBS – AKTUALNOśCI

ORGANIZATOR: IZBA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY BIUROWO- SZKOLNEJ

KONTAKT: ul. Działdowska 11 lok 4, Warszawa, forum@ipbbs.org.pl; Iwona Czapska: 730 086 970

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI: BEZPŁATNY (ale konieczna jest rejestracja on-line) 

REJESTRACJA ON - LINE: 
Formularz dostępny na naszej stronie www.ipbbs.org.pl/forum oraz na www.forum.ipbbs.org.pl

PAKIETY: 
zapraszamy do zapoznania się z ciekawą ofertą pakietów przygotowanych dla partnerów i sponsorów (zestaw pakietów w załączeniu oraz na stronie
www.ipbbs.org.pl/forum)

OBSZARY TEMATYCZNE
Spotkanie rozpoczynamy częścią zamkniętą - Walnym Zgromadzeniem Członków IPBBS, a od godziny 11:00 ruszy część konferencyjna, w której

zaplanowaliśmy 11 wystąpień, dobranych tak, aby kolejno pomogły nas zmotywować i zrozumieć działania, które mogą być istotne w przyszłym rozwoju

naszych firm. Podczas licznych prelekcji zaproszeni eksperci przedstawią różne aspekty naszego biznesu, na przykładach lokalnych i zagranicznych.

Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące nas pytania związane z szybko zachodzącymi zmianami i jak się w nich odnaleźć. Porozmawiamy, jak przetrwać

w silnie konkurencyjnym środowisku i gdzie poszukiwać możliwości wzrostu i rozwoju, aby osiągnąć sukces.

Wierzymy, że aktywny udział w konferencji zainspiruje Państwa do przemyśleń i konkretnego działania, wytyczając nowe drogowskazy na drodze do

dalszych sukcesów.

UCZESTNICY KONFERENCJI: 250 osób
• Przedstawiciele kadry zarządzającej, decydenci, właściciele firm, dyrektorzy finansowi, reprezentanci działów handlowych i marketingu

• Przedstawiciele Urzędów Centralnych

• Eksperci

• Goście honorowi

• Partnerzy i sponsorzy

RELACJA Z XI FORUM IPBBS 2015: 
• REPORTAŻ: http://www.ipbbs.org.pl/forum

• ZDJĘCIA: http://www.forum.ipbbs.org.pl/galeria
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09:00 – 10:45 – Wal ne Zgro ma dze nie Człon ków IPBBS 

10:30 – 11:00 – Re je stra cja uczest ni ków XII Fo rum i od biór iden ty fi ka to rów

11:00 – 11:15 – Otwar cie XII Fo rum – To masz Świ gost, Pre zes IPBBS

11:15 – 11:45 – Co ma ją wspól ne go błę kit ny oce an, fio le to wa kro wa i czar ne

ła bę dzie? Czy li jak kon ku ro wać w no wych cza sach? – Dr hab. Ro bert

Koziel ski

Je śli praw dą jest, że w cią gu za le d wie 60 min tyl ko jed na po rząd nie zin for -

ma ty zo wa na fir ma two rzy 167 ra zy wię cej da nych niż po sia da ca ła Bi blio -

te ka Kon gre su USA, a w cią gu ostat nich lat czas two rze nia no wych

pro duk tów skró cił się pra wie o po ło wę z 42 do 24 mie się cy, to mo że to

ozna czać, że cza sy sta bil no ści i przej rzy sto ści to już prze szłość, a or ga ni -

za cje, w któ rych pra cu je my, są źró dłem nie ja sno ści i pa ra dok su. W szcze -

gól ny spo sób do ty czy to za cho wań klien tów. Jak po ka zu ją ba da nia 95%

de cy zji kon su menc kich jest sty mu lo wa nych emo cjo nal nie, co spra wia na

przy kład, że je dy nie 35% za ku pów ma cha rak ter za pla no wa ny. Je śli praw -

dą jest, że w ostat nich dwóch la tach po wsta ło 90% da nych, któ re zo sta ły

wy two rzo ne w ca łej hi sto rii na szej pla ne ty a fir ma, któ ra po wsta ła 3 la ta

te mu dzi siaj war ta jest po nad 10 mi liar dów do la rów to po ja wia się py ta nie

o to czy tra dy cyj ne re gu ły biz ne su wciąż są obo wią zu ją ce? Pod czas spo -

tka nia spró bu je my od po wie dzieć więc na py ta nie ja kie są współ cze śnie

obo wią zu je źró dła suk ce su, któ re po zwo li ły osią gnąć suk ces ma łych

i więk szym nie co fir mom w ostat nich 20 la tach. 

11:45 – 12:15 – Zmia na tren dów na eu ro pej skim ryn ku pa pier ni czo biu ro -

wym – wnio ski z ana li zy stra te gicz nej bran ży – Sönke Go oss

12:15 – 12:45 – Wpro wa dza nie zmian w or ga ni za cji i po dej mo wa nie de cy zji

biz ne so wych w nie prze wi dy wal nych cza sach – Iwo na Sor bian

12:45 – 13:15 – Po znaj swo ją fir mę w licz bach – Da riusz Bed nar ski

Sku tecz ne za rzą dza nie to po dej mo wa nie de cy zji opar tych na fak tach i da -

nych, wspar te od po wied nią do zą in stynk tu. Na ba zie kon kret nych przy -

kła dów omó wi my ja kie in for ma cje zbie rać, jak je ana li zo wać i w ja ki spo sób

na ich pod sta wie wy cią gać wnio ski.

13:15– 13:45 – Bez u stan nie szu kaj opty ma li za cji – Da riusz Bed nar ski

Na ba zie kon kret nych przy kła dów omó wi my, gdzie w fir mach pro duk cyj -

nych i han dlo wych moż li we jest opty ma li zo wa nie dzia łal no ści za rów no

w ob sza rach ope ra cyj nych, za rząd czych, fi nan so wych jak i for mal no -praw -

nych i jak mo że ono prze bie gać.

13:45-14:45 – Lunch

14:45 – 15:15 – Ro la i per spek ty wy CFO w roz wo ju firm: kon tro ler, in te gra tor

czy stra teg? – Ar tur Ko wal ski

CFO (Chief Fi nan cial Of fi cer) co raz czę ściej sta ją się part ne ra mi biz ne so -

wy mi i kre ato ra mi do brych zmian. Prze ana li zu je my naj now sze tren dy i ba -

da nia CFO oraz ich wpływ na moż li wo ści roz wo jo we firm. 

15:15 -15:45 – Opty mal ny mar ke ting w In ter ne cie – pla no wa nie kosz tów

i wskaź ni ków efek tyw no ści – Ja cek Świ gost

15:45 – 16:15 – Li cen cje spo so bem na po zy ska nie klien ta – Se ba stian

Moskot

16:15 – 16:45 – In stru men ty Fi nan so we Pro gra mów Unii Eu ro pej skiej 

– Ar ka diusz Le wic ki

Kra jo wy Punkt Kon tak to wy ds. In stru men tów Fi nan so wych Pro gra mów UE

jest kra jo wym cen trum kom pe ten cyj nym ds. pre fe ren cyj ne go fi nan so wa -

nia dla przed się bior ców, w tym in sty tu cji i in stru men tów fi nan so wych pro -

gra mów ra mo wych UE, wdra ża nych głów nie przez unij ne in sty tu cje: EBI

i EFI. Ak tyw ność ośrod ka obej mu je: bu do wę i wspar cie pol skiej plat for my

na ro do wych po śred ni ków fi nan so wych pro gra mów UE oraz wspar cie pol -

skich be ne fi cjen tów koń co wych (głów nie MŚP) w do stę pie do ofer ty in -

stru men tów fi nan so wych w Pol sce. KPK uczest ni czy tak że w pro mo cji

„Pla nu In we sty cyj ne go dla Eu ro py” w za kre sie IF dla MŚP. 

KPK pro wa dzi bez płat nie dzia łal ność in for ma cyj ną, pro mo cyj ną oraz do -

rad czą na te re nie ca łe go kra ju. Ob słu gu je pro gra my UE, w któ rych

uwzględ nio ne zo sta ły in stru men ty fi nan so we. W ra mach ak tu al nej ofer ty

in stru men tów fi nan so wych pro gra mów UE przed się bior cy mo gą li czyć na

pre fe ren cyj ne: kre dy ty in we sty cyj ne, kre dy ty ob ro to we, le asing, po życz ki

oraz po rę cze nia kre dy to we.

Wię cej o in stru men tach fi nan so wych na:

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

16:45 -17:00 – prze rwa

17:00 – 17:30 – Unie za leż nij fir mę od sie bie, spraw by by ła sa mo dziel na

– Ana tol Si tek

Za an ga żo wa ny i ak tyw ny wła ści ciel, to pod sta wa suk ce su każ dej or ga ni -

za cji. Pa ra dok sal nie mo że on się jed nak stać rów nież ha mul cem roz wo ju.

Na kon kret nych przy kła dach po ka że my ja kie me cha ni zmy de le go wa nia,

a jed no cze śnie stan da ry za cji, for ma li za cji i kon tro li wpro wa dzać, aby fir -

ma mo gła się dłu go ter mi no wo roz wi jać.

17:30 – 18:00 – Wy ko rzy stuj szan se ryn ko we wy ni ka ją ce z moż li wo ści

sprze da ży lub za ku pu biz ne su – Ana tol Si tek

Na kon kret nych przy kła dach omó wi my jak prze bie ga ją pro ce sy M&A, z ja -

ki mi szan sa mi, ale też wy zwa nia mi się łą czą, czy war to je pro wa dzić oraz

w ja ki spo sób naj le piej fi nan so wać. 

18:00 – 18:30 – Pod su mo wa nie Fo rum

20:00 – roz da nie na gród w kon kur sie Me eting Pre mie ra 2016 

* Or ga ni za tor za strze ga pra wo do ewen tu al nej zmia ny te ma tów, ko lej no ści

pre lek cji oraz na zwisk pre le gen tów.
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HAR MO NO GRAM XII Fo rum IPBBS 2016*:

21 paź dzier ni ka 2016, Ho tel Mer cu re, ul. Zło ta 48/54 War sza wa
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Dr hab. Ro bert Ko ziel ski 
– spe cja li zu je się w stra te giach ryn ko wych przed się biorstw, ana li zach stra te gicz nych i oce nie efek tyw no ści dzia łań mar ke -

tin go wych or ga ni za cji. Au tor po nad 100 pu bli ka cji książ ko wych i ar ty ku łów z za kre su dzia łal no ści ryn ko wej, wy da wa nych

w Pol sce i za gra ni cą. Pod je go re dak cją uka za ła się mię dzy in ny mi książ ka „Wskaź ni ki mar ke tin go we”, któ ra by ła pierw szą

te go ty pu pu bli ka cja na świe cie, wy prze dza jąc ta kie ośrod ki jak na przy kład Whar ton Bu si ness Scho ol (Uni ver si ty of Pen n sy -

lva nia). Po nad to jest au to rem bądź współ au to rem ta kich ksią żek jak „De ter mi nan ty suk ce su or ga ni za cji”, „Jak szyb ko na pi -

sać pro fe sjo nal ny plan mar ke tin go wy”, „Re kla ma a zdol ność kon ku ren cyj na pol skich przed się biorstw” i in ne. Ostat nia je go

książ ka „Biz nes no wych moż li wo ści” uzna na zo sta ła za naj lep szą książ kę ze sfe ry stra te gii biz ne su w 2012 ro ku.

Wy kła dow ca na Uni wer sy te cie Łódz kim. Jest sty pen dy stą Fun da cji Ful bri gh ta (USA, Wil la met te Uni ver si ty) oraz człon kiem

Ko mi te tu Na uk Or ga ni za cji i Za rzą dza nia Pol skiej Aka de mii Na uk. Uzy skał ty tuł Char te red Mar ke ter wy da wa ny przez The

Char te red In sti tu te of Mar ke ting w Lon dy nie – naj więk szą i naj star szą na świe cie in sty tu cję szko le nio wo -kon sul tin go wą

spe cja li zu ją ca się w dzie dzi nie mar ke tin gu. 

Pro wa dził wy kła dy i warsz ta ty szko le nio we na Uni wer sy te cie War szaw skim, Szko le Głów nej Han dlo wej, stu diach Exe cu ti -

ve MBA or ga ni zo wa nych wspól nie przez Uni wer sy tet Łódz ki z Uni ver si ty of Ma ry land w USA oraz Exe cu ti ve MBA or ga ni -

zo wa nych przez Uni wer sy tet War szaw ski wraz z Uni ver si ty of Il li no is. Sta że na uko we, pro gra my ba daw cze re ali zo wał na

uni wer sy te tach: Ma ry land (USA), Lund (Szwe cja), Edyn burg (Szko cja) oraz Mid dle sex (Wiel ka Bry ta nia). Wy gła szał re fe ra -

ty, pre zen ta cje, a tak że uczest ni czył w wie lu kon fe ren cjach i se mi na riach w Pol sce i za gra ni cą. W 1999 ro ku stwo rzył pierw -

szy w Pol sce ośro dek szko le nio wo -eg za mi na cyj ny The Char te red In sti tu te of Mar ke ting (CIM). Od te go cza su miał za szczyt

i przy jem ność pra co wać z pra wie 600 me ne dże ra mi, wpie ra jąc ich wy sił ki w uzy ska niu pre sti żo we go dy plo mu The Char -

te red In sti tu te of Mar ke ting. Dzie więć lat te mu (2004) za ło żył fir mę qu estus, któ ra jest obec nie naj więk szym w Pol sce

akre dy to wa nym Cen trum In sty tu tu Lon dyń skie go. qu estus jest je dy nym ośrod kiem w Pol sce, któ ry pro wa dzi pro gra my

przy go to wu ją ce do eg za mi nów w ca łym kra ju (War sza wa, Kra ków, Łódź, Trój mia sto). 

W cią gu dwu dzie sto let niej pra cy szko le nio wo -kon sul ta cyj nej au tor pra co wał mię dzy in ny mi z ta ki mi fir ma mi jak Uni le ver,

Mi cro soft, Hew lett -Pac kard, Merck, Da no ne, John son&John son, Bay er, mBank, Aflo farm, Te le ko mu ni ka cja Pol ska S.A., Po -

lphar ma, Merck, Ab bott, BRE Bank, LO TOS i in ne. Pra co wał tak że w Za rzą dzie Gru py Ka pi ta ło wej RE DAN. Był człon kiem

Rad Nad zor czych GK RE DAN S.A., CAM Me dia S.A. Jest tak że współ za ło ży cie lem fir my Qu estu spo int sp. z o. o., któ ra zaj -

mu je się dzia ła nia mi ba daw czo -do rad czy mi pro wa dzo ny mi w opar ciu o wy ko rzy sta nie in for ma cji po cho dzą cych z tzw.

źró deł wtór nych. Czło nek Ra dy Fun da cji „Hap py Kids”, któ ra bu du je i opie ku je się ro dzin ny mi do ma mi dziec ka. 

Iwo na Sor bian 
– Dy rek tor ds. Za rzą dza nia i Re or ga ni za cji w Pro gress En gi ne ering, Czło nek Pol skie go To wa rzy stwa Za rzą dza nia Pro duk -

cją, Re dak tor Ma ga zy nu Bu si nesswo man & li fe, Wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia Co achów Pol skich, Czło nek Ra dy w Fun da cji

Przy wódz two.org, Bu si ness Tra iner, In ter na tio nal Co ach ICC, In te rim & Chan ge Ma na ger w Sor bian Szko le nia & Con sul -

ting; jest współ au tor ką książ ki IN NO WA CJE W ZA RZĄ DZA NIU I IN ŻY NIE RII PRO DUK CJI pod re dak cją prof. Ry szar da Kon sa -

li). Pa sjo nat ka zmian i na tu ral ne go przy wódz twa. Nie ma dla niej rze czy nie moż li wych. Ko cha in spi ro wać, „otwie rać oczy”,

an ga żo wać w roz wój i po dej mo wać się re ali za cji du żych wy zwań. Bo ga te do świad cze nie Iwo ny Sor bian obej mu je m.in.:

1500 prze pro wa dzo nych go dzin co achin gu i men to rin gu, 12 lat pro wa dze nia szko leń i do radz twa, 20 lat za rzą dza nia, w tym

za rzą dza nie zmia ną, trans for ma cje firm. Ukoń czy ła stu dia tech nicz ne w SGGW na WTD ze spec. Or ga ni za cja i Eko no mi ka

Przed się biorstw, stu dia po dy plo mo we w SGH o spec. Za rzą dza nie War to ścią dla Klien ta oraz Aka de mię Psy cho lo gii Przy -

wódz twa w Szko le Biz ne su Po li tech ni ki War szaw skiej, jest w trak cie stu diów MBA w WSB. W swo jej pra cy in spi ru je się rów -

nież ba da nia mi nad ludz ką świa do mo ścią.

Ar tur Ko wal ski, 
– Ph.D., Dy rek tor Fi nan so wy Fel lo wes Pol ska S.A. – Eks pert z 20-let niem do świad cze niem w fi nan sach w mię dzy na ro do -

wym śro do wi sku, m.in. w fi nan sach przed się biorstw, pra wie po dat ko wym, trans ak cjach fu zji i prze jęć, kon sul tin gu oraz

pro jek tach in we sty cyj nych i fi nan so wych. Ab sol went Szko ły Głów nej Han dlo wej w War sza wie z ty tu łem dok to ra na uk eko -

no micz nych. Au tor wie lu pu bli ka cji pra so wych.

IPBBS – AKTUALNOśCI

SYL WET KI PRE LE GEN TÓW XII FO RUM IPBBS:
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Ar ka diusz Le wic ki 
– Dy rek tor Kra jo we go Punk tu Kon tak to we go ds. In stru men tów Fi nan so wych Pro gra mów Unii Eu ro pej skiej. Dy rek tor Kra -

jo we go Punk tu Kon tak to we go ds. In stru men tów Fi nan so wych Pro gra mów UE oraz dy rek tor Ze spo łu ds. Pro gra mów Pu -

blicz nych i Śro do wisk Go spo dar czych w Związ ku Ban ków Pol skich. Czło nek Ko mi te tu Fi nan so wa nia Biz ne su Eu ro pej skiej

Fe de ra cji Ban ko wej, re pre zen tant śro do wi ska ban ko we go w ko mi te tach mo ni to ru ją cych pro gra my ope ra cyj ne w Pol sce

na po zio mie kra jo wym i re gio nal nym oraz w Ko mi te cie Ko or dy na cyj nym Na ro do wej Stra te gii Spój no ści przy Pre ze sie Ra -

dy Mi ni strów. Eks pert w pra cach par la men tar nych, współ au tor wie lu pro gra mów pu blicz nych, wy kła dow ca i au tor pu bli -

ka cji z te ma ty ki fi nan so wej. W la tach 2008-2013 dy rek tor KPK ds. Pro gra mu ra mo we go na rzecz kon ku ren cyj no ści

i in no wa cji (CIP), współ pra cu ją ce go bez po śred nio z Eu ro pej skim Ban kiem In we sty cyj nym i Eu ro pej skim Fun du szem In we -

sty cyj nym w Luk sem bur gu. Ini cja tor Ko ali cji Pol skich Śro do wisk Fi nan so wych na Rzecz Ab sorp cji Środ ków UE w Pol sce.

W la tach 1997-2005 ma ły przed się bior ca. Ab sol went pra wa (UMK w To ru niu), za rzą dza nia fi nan sa mi przed się bior stwa

(SGH), eu ro pe isty ki (CSE im. Je ana Mon ne ta) oraz wie lu kur sów kra jo wych i za gra nicz nych.

Sönke Go oss 
– Chief Fi nan cial Of fi cer Ed ding Niem cy, ka rie rę za wo do wą roz po czął w Ed ding AG w 2004 ro ku i od te go cza su zaj mo wał

kil ka czo ło wych sta no wisk kie row ni czych w dzia le fi nan so wym. Jest wy kwa li fi ko wa nym ban kie rem, ab sol wen tem Uni wer -

sy te tu w Ham bur gu, po sia da ty tuł MBA zdo by tym w WHU Ot to Be ishe im Scho ol of Ma na ge ment.

Ja cek świ gost, 
Czło nek Za rzą du GWD Con cept. Mar ke tin go wiec z wy kształ ce niem in for ma tycz nym. By ły szef mar ke tin gu Bo se i Fel lo wes

Pol ska, sku tecz nie roz wi ja ją cy mię dzy na ro do we plat for my mar ke tin go we i pro jek ty in for ma tycz ne zwięk sza ją ce sprze daż

www.di spla te.com, www.po ster pla te.com, www.qu it snap.com

Se ba stian Mo skot, 
Kie row nik Dzia łu Mer chan di sin gu, Te le wi zja Pol ska S.A. Po sia da wie lo let nie do świad cze nie w za kre sie sprze da ży li cen cji

do zna ków to wa ro wych oraz fil mo wych. Od 1997r pra cu je w Te le wi zji Pol skiej S.A. Współ pra co wał z Biu rem Re kla my

TVP S.A. a od 2002r. ści śle zwią za ny z bran żą li cen cyj ną. W struk tu rach TVP S.A. kie ru je kre atyw nym dzia łem han dlo wym

zaj mu ją cym się ko mer cja li za cją zna ków to wa ro wych oraz ele men tów se ria li i au dy cji te le wi zyj nych. Ab sol went Wyż szej

Szko ły Han dlu i Pra wa w War sza wie z ty tu łem ma gi stra pra wa.

Da riusz Bed nar ski, 
Part ner Za rzą dza ją cy Grant Thorn ton. Po sia da dwu dzie sto let nie do świad cze nie w za kre sie do radz twa dla przed się bior -

ców i firm. Kie ru je ze spo ła mi do radz twa po dat ko we go, praw ne go oraz go spo dar cze go. Spe cja li zu je się w praw nych, po -

dat ko wych i bi lan so wych aspek tach do radz twa w za kre sie trans ak cji ka pi ta ło wych (fu zje, prze ję cia, trans ak cje na

przed się bior stwach, udzia łach, ak cjach). Jest li de rem do radz twa dla firm ro dzin nych oraz dy rek to rem ze spo łu ds. suk ce sji

biz ne su. Bie gły re wi dent. Ka rie rę za wo do wą roz po czął ja ko in spek tor kon tro li skar bo wej w Urzę dzie Kon tro li Skar bo wej

w Po zna niu. Od 1997 pra cu je w Grant Thorn ton.

Au tor licz nych pu bli ka cji do ty czą cych za gad nień po dat ko wych w pra sie fa cho wej. Współ au tor ksią żek: „Mię dzy na ro do we

Stan dar dy Ra chun ko wo ści w prak ty ce pol skich przed się biorstw”, „Środ ki trwa łe, war to ści nie ma te rial ne i praw ne, in we -

sty cje w nie ru cho mo ści – naj trud niej sze pro ble my w pra wie bi lan so wym i pra wie po dat ko wym” oraz „Fu zje i prze ję cia”

(Pol skie go Wy daw nic twa Eko no micz ne go). Pre le gent na szko le niach i kon fe ren cjach. Wy kła dow ca na Uni wer sy te cie Eko -

no micz nym w Po zna niu.

Ana tol Ski tek, 
Se nior Me ne dżer Grant Thorn ton. Po sia da je de na sto let nie do świad cze nie w bran ży kon sul tin go wej. Nad zo ru je pra ce ze -

spo łów re ali zu ją cych usłu gi w za kre sie kon sul tin gu, wy cen oraz cen trans fe ro wych, bio rąc bez po śred ni udział w re ali za cji

klu czo wych pro jek tów z tych ob sza rów. Ma sze ro kie do świad cze nie w ob sza rze au dy tu we wnętrz ne go, za rzą dza nia ry zy -

kiem kor po ra cyj nym i kon tro li we wnętrz nej. Peł ni ro lę dy rek to ra ze spo łu ds. efek tyw no ści biz ne su. Od po cząt ku swo jej ka -

rie ry zwią za ny z Grant Thorn ton. Po sia da ty tuł Cer ty fi ko wa ne go Au dy to ra We wnętrz ne go (CIA) nada ny przez In sty tut

Au dy to rów We wnętrz nych (IIA). Jest człon kiem In sty tu tu Au dy to rów We wnętrz nych (IIA). Au tor licz nych pu bli ka cji w pra -

sie fa cho wej. Pre le gent na szko le niach i kon fe ren cjach.
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Wszyst kich uczest ni ków te go rocz ne go Fo rum re pre zen tu ją cych bran żę

biu ro wo – szkol ną, za pra sza my do udzia łu w kon kur sie, w któ rym przy -

zna wa ne bę dą na gro dy ME ETING PRE MIE RA 2016 za naj lep szy pro dukt

bę dą cy na ryn ku mak sy mal nie 12 mie się cy.

Na gro dy bę dą przy zna wa ne w na stę pu ją cych trzech ka te go riach:

1. In no wa cyj ność i no wo cze sność

2. Wzor nic two

3. Po ten cjał sprze da ży

PRE NO MI NA CJA PRO DUK TÓW:
Nad sy ła jąc zgło sze nia, na le ży pa mię tać o po praw nym wy peł nie niu for mu -

la rza, za wie ra ją ce go mię dzy in ny mi ta kie da ne jak:

• no mi nu ją cy (fir ma, oso ba kon tak to wa)

• opis pro duk tu

• zdję cie/a pro duk tu

• ka te go ria pre no mi na cji (max je den pro dukt w każ dej z trzech ka te go rii)

• peł ne uza sad nie nie no mi na cji

• oświad cze nie, że pro dukt wcho dzi na ry nek lub jest na nim mak sy mal -

nie 12 mie się cy

Zdo byw cy Na gro dy „Naj lep szy Pro dukt Me eting Pre mie ra” otrzy mu ją:

• sta tu et kę

• pra wo po słu gi wa nia się w ko re spon den cji i pro mo cji zna kiem i ha słem

„Naj lep szy Pro dukt Me eting Pre mie ra 2016”

• po moc w pro mo cji pro duk tu

JU RY:
Ju ry te go rocz nej edy cji kon kur su two rzą na ukow cy i prak ty cy spe cja li zu ją -

cy się w za gad nie niach za rzą dza nia ja ko ścią, to wa ro znaw stwa, mar ke tin -

gu pro duk tów i usług oraz in nych dys cy pli nach zgod nych z ka te go ria mi

pro duk tów oce nia nych w Kon kur sie. W Ju ry te go rocz nej edy cji za sia da ją

m.in.:

Pro fe sor Ksa we ry Ta de usz Pi woc ki – Dzie kan Wy dzia łu Wzor nic twa Aka -

de mii Sztuk Pięk nych w War sza wie, Pro fe sor Wyż szej Szko ły Sztu ki i Pro -

jek to wa nia w Ło dzi, Dy rek tor Pro gra mo wy War szaw skiej Szko ły Re kla my,

Czło nek Ko mi sji Pro gra mów Unij nych przy Mi ni ster stwie Kul tu ry i Dzie dzic -

twa Na ro do we go, Bie gły są do wy w za kre sie gra fi ki wy daw ni czej i re kla my.

Dr hab. Prze my sław Ra fał To ma szew ski – Od ro ku 1992 zwią za ny z Aka -

de mią Sztuk Pięk nych w Ło dzi, gdzie pro wa dzi wła sną pra cow nię pro jek -

to wa nia ko mu ni ka cji wi zu al nej, któ rej ce chą cha rak te ry stycz ną jest

wie lo kon tek sto we, in ter dy scy pli nar ne ro zu mie nie de si gnu. Je go wła sna

twór czość obej mu je wie le ob sza rów; pro jek ty ko mu ni ka cji wi zu al nej, gra -

fi ki użyt ko wej, wzor nic twa oraz ry su nek. 

Uczest nik sze re gu kon kur so wych gre miów oce nia ją cych (ju ry), ta kich jak

np.: Ogól no pol ski Kon kurs Opa ko wań PakStar, Kra jo wy Kon kurs Pro jek tów

Stu dent PakStar – or ga ni zo wa ny przez In sty tut Ba daw czy Opa ko wań

w War sza wie, pol ska edy cja Mię dzy na ro do we go Pro jek tu Red Bull Do odle

Art (prze wod ni czą cy ju ry); Ko mi sja oce nia ją ca wnio ski o przy zna nie sty -

pen diów na uko wych Mar szał ka Wo je wódz twa Łódz kie go dla wy bit nych

mło dych na ukow ców, Ko mi sja Kon kur so wa ds. oce ny roz praw ha bi li ta cyj -

nych i dok tor skich oraz prac ma gi ster skich i dy plo mo wych o Na gro dę Mar -

szał ka Wo je wódz twa.

Edward Rusz czyc – ab sol went Aka de mii Sztuk Pięk nych w War sza wie

oraz MIAD Mil wau kee, Szef agen cji Bri ght ness.

Ja cek Ko biel ski – Se kre tarz Ge ne ral ny Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz nej

Fe de ra cji Sto wa rzy szeń Na uko wo -Tech nicz nych.

ZGŁO SZE NIA
• Pro si my o ści słe prze strze ga nie za sad. Zgło sze nia nie speł nia ją ce kry te -

riów, nie bę dą bra ne pod uwa gę.

• Re gu la min Kon kur su i for mu larz zgło sze nio wy do stęp ne są na stro nie

http://fo rum.ipbbs.org.pl

• Zgło sze nia na le ży prze sy łać na ad res fo rum@ipbbs.org.pl w ty tu le ma ila

– KON KURS ME ETING PRE MIE RA

• Ter min nad sy ła nia zgło szeń: do dnia 15 wrze śnia 2016 r.

• Ogło sze nie osta tecz nych wy ni ków oraz wrę cze nie na gród od bę dzie się

w trak cie ga li wie czor nej XII Fo rum IPBBS w dniu 21.10.2016.

Za pra sza my do udzia łu!

SPONSORING XII FORUM IPBBS:

PARTNERZY:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE:PARTNERZY ZEWNĘTRZNI:

KON KURS ME ETING PRE MIE RA 2016

IPBBS – AKTUALNOśCI

SPONSORZY:


