Serdecznie zapraszamy do udziału w nowej formule tegorocznego XI Forum IPBBS. Liczymy na Państwa zainteresowanie
i wierzymy głęboko w realizację postawionych nowych celów.
Wejście na konferencję i Targi jest bezpłatne, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc, konieczna jest rejestracja. Wszystkich
zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie formularza na stronie www.forum.ipbbs.org.pl lub do kontaktu z biurem IPBBS:
forum@ipbbs.org.pl
Z wyrazami szacunku,
Zarząd IPBBS

CELE XI FORUM IPBBS – PRZYSZŁOŚĆ BRANŻY BIUROWEJ
·
·
·

rzetelna ocena obecnych możliwości branży i jej perspektyw rozwoju w prelekcjach i dyskusji
zainteresowanie odbiorców nową, innowacyjną i ciekawą ofertą branży w części wystawienniczej
konsolidacja przedstawicieli branży w ramach nowej formuły Izby Gospodarczej

OBSZARY TEMATYCZNE
W części konferencyjnej chcemy pokazać różne aspekty naszego biznesu, na przykładach lokalnych
i zagranicznych. Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące nas pytania związane z ekspansją wielkich korporacji,
jak przetrwać w silnie konkurencyjnym środowisku i gdzie poszukiwać możliwości wzrostu i rozwoju, aby osiągnąć
sukces. Planujemy możliwość zabrania głosu w dyskusji, której moderatorem, jak dotychczas będzie znany speaker
telewizyjny Maciej Zakrocki.
Wierzymy, że aktywny udział w konferencji zainspiruje nas do przemyśleń i konkretnego działania.
16.10.2015 (piątek)
· Amazon – zagrożenia i szanse rozwoju sprzedaży w Polsce
· Perspektywy rozwoju branży – gdzie i jak przy spadku sprzedaży w tradycyjnych kategoriach produktów
· Przetargi publiczne i sprzedaż do jednostek państwowych w świetle proponowanych zmian w ustawie (UZP) i polityce otwarcia rynków UE
· Rozwój branży na rynkach europejskich
· Sieci dyskontowe i ich wpływ na handel detaliczny
17.10.2015 (sobota)
· Wyjście z biznesu i sprzedaż firmy, czy rozwój przez przejęcia i metody wyceny przedsiębiorstw

UCZESTNICY KONFERENCJI
·
·

osoby z kadr zarządzających, decydenci, właściciele firm
goście honorowi m. in. przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Gospodarczej,
przedstawiciele Urzędów Centralnych

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji, prosimy o rejestrację na stronie www.forum.ipbbs.org.pl lub kontakt
z biurem IPBBS pod adresem forum@ipbbs.org.pl (liczba miejsc ograniczona)
INDYWIDUALNE ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI (prelekcje i dyskusje) jest bezpłatne, ale miejsca i posiłki (poczęstunek kawowy i lunch) są
gwarantowane tylko dla osób, które dokonają wcześniejszej rezerwacji i otrzymają potwierdzenie (tzw. niebieski identyfikator IPBBS).
Co to jest niebieski identyfikator IPBBS?
· jest potwierdzeniem gwarancji miejsca na XI Forum IPBBS
· przyznawany po wysłaniu zgłoszenia i uzyskaniu potwierdzenia wolnych miejsc, w terminie nie później niż do dnia 30.09.2015.
· wydawany przed wejściem na konferencję, na podstawie okazanego zaproszenia lub weryfikacji z listą osób zgłoszonych do udziału w Forum
· zapewnia: miejsce siedzące na sali konferencyjnej, wejście na Targi, poczęstunek w trakcie przerw (kawa, herbata, napoje, ciasteczka, lunch)
INDYWIDUALNE ZAPROSZENIA dedykowane są:
· osobom z listy uczestników Forum
· gościom zaproszonym przez firmy reprezentowane przez Członków IPBBS
· osobom nie posiadającym Członkostwa w IPBBS a zainteresowanym udziałem w Konferencji
· Sponsorom, Partnerom i Członkom Izby, którzy wykupią jeden z oferowanych pakietów
Lp.

ŚWIADCZENIA

KOSZT

REJESTRACJA

1

Wejście indywidualne na konferencję (niebieski identyfikator)

bezpłatne

wymagana (do dnia 30.09.15 lub do wyczerpania miejsc)

16-17 października, Warszawa
www.forum.ipbbs.org.pl

TARGI i GOŚCIE TARGOWI
Na ok. 30-tu stoiskach, goście i uczestnicy XI Forum IPBBS, będą mogli zapoznać się z prezentowanymi, wyselekcjonowanymi produktami o dużym
potencjale sprzedaży lub mającymi inne, szczególne cechy takie jak innowacyjność i nowoczesność, wzornictwo, potencjał sprzedaży.
Zachęcamy firmy do nielimitowanej dystrybucji zaproszeń do odwiedzenia części wystawienniczej w dniu 16.10.15 (09:00-17:30) oraz 17.10.15 (09:00 – 12:00).
Wejście na Targi jest bezpłatne!
Lp.

ŚWIADCZENIA

KOSZT

REJESTRACJA

1

Wejście indywidualne na Targi

bezpłatne

nie jest wymagana

NAGRODY MEETING PREMIERA 2015 DLA WYSTAWCÓW XI FORUM IPBBS
Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie dla wystawców XI Forum IPBBS.W konkursie przyznawane będą nagrody MEETING PREMIERA 2015 za
najlepszy produkt będący na rynku maksymalnie 12 miesięcy.
Nagrody będą przyznawane w następujących trzech kategoriach:
1. INNOWACYJNOść I NOWOCZESNOść
2. WZORNICTWO
3. POTENCJAŁ SPRZEDAżY
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i nadsyłania zgłoszeń!
PRENOMINACJA PRODUKTÓW:
Wystawcy zgłaszają produkty spełniające powyższe kryteria, nadsyłając zgłoszenia zawierające na jednej stronie A4 następujące dane:
· nominujący (firma, osoba kontaktowa)
· opis produktu
· zdjęcie/a produktu
· kategoria prenominacji (jeżeli w kilku kategoriach to oddzielne zgłoszenie!)
· pełne uzasadnienie nominacji
· oświadczenie, że produkt wchodzi na rynek lub jest na nim maksymalnie 12 miesięcy
· podpis zgłaszającego
Prosimy o ścisłe przestrzeganie zasad. Zgłoszenia nie spełniające kryteriów, nie będą brane pod uwagę.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres forum@ipbbs.org.pl w tytule maila – PRENOMINACJA.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 15 września 2015 r. Ogłoszenie nominacji i ostatecznych wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie
wieczornego bankietu XI Forum IPBBS w dniu 16.10.2015. Zapraszamy do udziału!

WSPÓŁPRACA SPONSORINGOWA
Firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do skorzystania z możliwości promocyjno – informacyjnej w ramach przygotowanej oferty.
Pakiety standardowe:
Lp. Świadczenia
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10

Zaproszenia na konferencję i Targi
Stoisko wystawiennicze 4 m2
Stoisko wystawiennicze 6 m2
Dystrybucja materiałów na własnym stoisku
Logo na materiałach reklamowy w prasie branżowej
i na stronie www.forum.ipbbs.org.pl
Logo na banerach, prezentacjach multimedialnych, w recepcji
oraz Centrum Konferencyjnym hotelu Mercure, podczas trwania Forum i w trakcie Gali
Możliwość dystrybucji materiałów własnych za pośrednictwem hostess
lub na display’ach przez cały czas trwania konferencji
Możliwość ustawienia własnych stojaków reklamowych (rollup’ów)
w głównej sali konferencyjnej i w foyer
Prawo do wspólnego z innymi sponsorami głównymi ustalenia listy gości VIP
zaproszonych przez IPBBS bezpłatnie (4 osoby)
Bezpłatny udział w bankiecie*
Nocleg na koszt organizatora *
KOSZT PAKIETU (netto)

Pakiet
Sponsor główny

Pakiet
Sponsor

Pakiet Partner
Zewnętrzny

X

X

X

Pakiet Partner
Pakiet nr 1
Pakiet nr 1a
(z Branży Biurowej) dla Członków IPBBS dla Członków IPBBS
X

X
X

X

3000 zł

2000 zł

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

15 000 zł

8 000 zł

5000 zł

2500 zł

X

* liczba osób uprawnionych do udziału w bankiecie oraz do skorzystania z noclegu, zależna od wybranego pakietu. Szczegóły dostępne na stronie www.forum.ipbbs.org.pl oraz
pod adresem forum@ipbbs.org.pl.

16-17 października, Warszawa
www.forum.ipbbs.org.pl

KONSOLIDACJA PRZEDSTAWICIELI BRANŻY W RAMACH NOWEJ FORMUŁY IZBY GOSPODARCZEJ
Liczymy na Państwa udział w części formalnej w dniu 17.10.15 ok. godziny 12:00 i w konsekwencji zgłoszenie akcesu firmy do członkostwa w przekształconej
z IPBBS nowej Izbie Gospodarczej Branży Biurowo-Szkolnej. Nowa formuła znacznie zwiększy możliwości Izby zmieniając ją ze stowarzyszenia osób
fizycznych wspieranych przez firmy na organizację zrzeszającą firmy reprezentowane przez ich umocowanych przedstawicieli. To istotna zmiana formuły
prawnej. Formuła ta z jednej strony pozwala na włączenie do prac Izby wszystkich osób desygnowanych przez firmy członkowskie, z drugiej zyskuje
konkretne możliwości opiniowania i w ten sposób wpływania na rozwój życia gospodarczego w jej obszarze funkcjonowania.
Zapraszamy firmy niezależnie od wielkości. Składka członkowska będzie zróżnicowana w zależności od obrotów firmy.
Obroty
PONIżEJ 2 MLN

Składka kwartalna
50 ZŁ

OD 2 MLN DO 10 MLN

600 ZŁ

OD 10 MLN DO 20 MLN

900 ZŁ

POWYżEJ 20 MLN

1200 ZŁ

W nowej formule organizacyjnej w pierwszej kolejności będziemy koncentrować się na rozwoju działalności firm członkowskich w zakresie:
· uzyskania finansowania projektów na preferencyjnych warunkach,
· uzyskania dotacji
· wspólnego działania w zakresie rozwoju sprzedaży (projekt eKatalogi)
· podnoszenia jakości produktów i usług (projekt certyfikacja RQ i RQS
· rozwoju współpracy międzynarodowej
· wsparcia produkcji krajowej

ZAPRASZAMY! JESTEśMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI!
Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo–Szkolnej
ul. Działdowska 11 lok 4 · 01-148 Warszawa · Tel. +48 22 401 13 22 · Fax +48 22 401 23 22
biuro@ipbbs.org.pl · forum@ipbbs.org.pl · www.ipbbs.org.pl · www.forum.ipbbs.org.pl
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