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12. BALTIC
BUSINESS
FORUM
ONLINE!
Zapraszamy na 12. Baltic
Business Forum!
Spotkamy się w Internecie licząc,
że w 2021 roku nasze debaty przeprowadzimy - jak przez minione 11
lat - w gościnnym Świnoujściu.
W dniach 23-26 listopada przygotowaliśmy on- linowe dyskusje,
które pomogą zrozumieć gospodarkę Polski, Europy i Regionu
Adriatyk- Bałtyk- Morze Czarne.

GOŚĆ SPECJALNY
prof. Marek Belka

zarejestruj się!
www.eneia.pl

udział bezpłatny

Kazimierz Karolczak

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego

Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

NASI
GOŚCIE

prof. Paweł Kowal
Poseł na Sejm RP

Jacek Karnowski
Prezydent Sopotu

Janusz Żmurkiewicz
Prezydent Świnoujścia

Jacek Socha
były minister skarbu,
były partner PWC
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11:00 - 12:00

Profesor i były premier Marek Belka odpowie na proste, ale trudne pytania. Co
kryzys wywołany pandemią zmienia w
Unii Europejskiej? Co z nowym budżetem
UE? Co z Polską w Unii? Kiedy „wygrzebiemy” się z kryzysu gospodarczego?

11:00 - 12:00

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz opowie
o zderzeniu kryzysowych interwencji
państwa i potrzeb przedsiębiorców.

11:00 - 12:00
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Zastanowimy się nad współpracą regionalnąSzczecin, Świnoujście i Województwo Zachodniopomorskie leżą przecież na jednym z wierzchołków geograficznego trójkąta stanowiącego
Region ABC- Adriatyk- Bałtyk- Morze Czarne,
albo też Trójmorze. Jaka jest kondycja i perspektywa takiego formatu współpracy regionalnej
– o tym dyskutować będą profesor i poseł Paweł
Kowal oraz Jacek Socha, były minister skarbu
i były partner PWC.

10:00 - 11:00

O COVID- owym sprawdzianie dla rządu i samorządów
dyskutować będą: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Przewodniczący
Zarządu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, Prezydent Sopotu Jacek Karnowski
i Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

OFERTA
PARTNERÓW
DLA

Relacja z wydarzenia będzie dostępna na kanałach youtube ENEIA, informacje
o wydarzeniu promujemy za pośrednictwem naszych Partnerów:
Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Północnej Izby Gospodarczej,
Business Clubu Szczecin oraz Polsko-Ukraińskiego
Portalu Gospodarczego EDIALOG.
Zamieszczenie logo Partnera na belce sponsorskiej
w materiałach promujących wydarzenie
Podziękowania wygłoszone przez moderatora przed
rozpoczęciem prelekcji oraz po jej zakończeczeniu,
każdego dnia wydarzenia
Umieszczenie nazwy Partnera w pasku sponsorskim
w trakcie prelekcji, każdego dnia (przewijający się pasek
u dołu ekranu publikowany do 2 razy w trakcie prelekcji)
Zamieszczenie logo (jednokolorowe) w lewym górnym
rogu ekranu w trakcie prelekcji, każdego dnia

PARTNER
PLATYNOWY
10 000 pln netto

możliwość wyświetlenia filmu promocyjnego przed
rozpoczęciem i po zakończeniu prelekcji (do 30 sekund)
możliwość aktywnego uczestnictwa w wirtualnym
pokoju wraz z goścmi prelekcji z możliwością zadawania pytań (3 osoby każdego dnia)
kopia materiału video z całego wydarzenia (z prawem
autorskim na 6 m-cy) do wykorzystania przez Partnera
plansza z logo Partnera z zapowiedzią danej prelekcji
emitowana każdego dnia 1h przed rozpoczęciem
umieszczenie logo Partnera w mailingu wysyłanym do
potencjalnych uczestników wydarzeń
powierzchnia reklamowa (3 miesiące) w PolskoUkraińskim Portalu Gospodarczym edialog.media
wywiad lub artykuł tematyczny z Partnerem w PolskoUkraińskim Portalu Gospodarczym edialog.media

PARTNER
ZŁOTY
6 000 pln netto

PARTNER
SREBRNY

3 000 pln netto

Zamieszczenie logo Partnera na belce
sponsorskiej w materiałach promujących wydarzenie

Zamieszczenie logo Partnera na belce
sponsorskiej w materiałach promujących wydarzenie

Umieszczenie
nazwy
Partnera
w pasku sponsorskim w trakcie
prelekcji, każdego dnia (przewijający
się pasek u dołu ekranu publikowany
do 2 razy w trakcie prelekcji)

możliwość aktywnego uczestnictwa
w wirtualnym pokoju wraz z goścmi
prelekcji z możliwością zadawania
pytań (1 osoba w 1 wybranej prelekcji)

możliwość aktywnego uczestnictwa
w wirtualnym pokoju wraz z goścmi
prelekcji z możliwością zadawania
pytań (1 osoba każdego dnia)
kopia materiału video z całego wydarzenia (z prawem autorskim na 6 m.)
do wykorzystania przez Partnera
plansza z logo Partnera z zapowiedzią
danej prelekcji emitowana każdego
dnia 1h przed rozpoczęciem
umieszczenie logo Partnera w mailingu wysyłanym do potencjalnych
uczestników wydarzeń
powierzchnia reklamowa (1 miesiąc)
w Polsko-Ukraińskim Portalu Gospodarczym edialog.media
wywiad lub artykuł z Partnerem
w Polsko-Ukraińskim Portalu Gospodarczym edialog.media

plansza z logo Partnera z zapowiedzią
danej prelekcji emitowana każdego
dnia 1h przed rozpoczęciem
umieszczenie logo w mailingu wysyłanym do potencjalnych uczestników
wydarzeń
powierzchnia reklamowa (1 miesiąc)
w Polsko-Ukraińskim Portalu Gospodarczym edialog.media

MASZ PYTANIE?
NAPISZ, ZADZWOŃ!
JESTEŚMY DO TWOJEJ
DYSPOZYCJI!

+48 513 222 020
info@eneia.pl

ZAREJESTRUJ SIĘ na www.eneia.pl,
odeślemy linka do transmisji na żywo
z wydarzeń, które obejrzysz na naszym kanale
youtube lub na stronie Stowarzyszenia.

ZAPRASZAMY!
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