
IV Targi Wschodnie

4 – 5 lutego 2020 r.
w ramach 

XIII Forum Europa – Ukraina i II Forum Słowackiego



Zapraszamy na kolejną edycję Targów Wschodnich!

IV Targi Wschodnie mają charakter wielobranżowy i są skierowane do przedstawicieli wszystkich sektorów gospodarki, w tym firm, regionów, 

organizacji, stowarzyszeń, które chcą nawiązać nowe kontakty handlowe lub poszerzyć współpracę biznesową z polskimi lub ukraińskimi 

firmami i które chcą przedstawić swoje flagowe produkty oraz projekty, a także umocnić swoją pozycję na rynku. 

Tak było na III Targach Wschodnich w 2019 r.:

✓ 130 wystawców 

✓ 5 krajów: Polska, Ukraina, Rumunia, Słowacja, Austria

✓ ponad 20 branż, m.in.: informatyka i nowoczesne technologie, budownictwo, motoryzacja, HR, energetyka, FMCG, edukacja, 
transport, sport i turystyka



Dlaczego warto wziąć udział w IV Targach Wschodnich

✓ Udział w największym wydarzeniu dedykowanym zagadnieniom Polski i Ukrainy

✓ Okazja do nawiązania kontaktów handlowych, wymiany doświadczeń, spotkań z przedstawicielami biznesu z sektorów: IT i nowoczesne technologie, energetyka,
infrastruktura, motoryzacja, FMCG, HR, turystyka i sport

✓ Spotkania z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej

✓ Warsztaty, praktyczne panele, indywidualne konsultacje: „Jak zacząć biznes na Ukrainie”, „Jak zacząć biznes w Polsce”

✓ Pomoc w nawiązywaniu kontaktów B2B

✓ Strefa Biznes VIP (spotkasz się z kontrahentami w komfortowych warunkach)

✓ Dodatkowa forma promocji: www, logo, opis firmy w social media oraz emisja filmu promocyjnego na telebimie znajdującym się w najbardziej eksponowanym
miejscu – holu głównym Centrum Konferencyjnego podczas trwania XIII Forum Europa – Ukraina

✓ Prezentacje regionalnych atrakcji z Polski i Ukrainy

✓ Konkurs na Najładniejsze Stoisko IV Targów Wschodnich (nagroda główna: powierzchnia wystawiennicza podczas XXX Forum Ekonomicznego w Krynicy)

✓ Relacje z konferencji w głównych mediach Polski i Ukrainy



Katalog Wystawców IV Targów Wschodnich

Zaprezentuj swoją działalność w Katalogu Wystawców IV Targów Wschodnich! 

(www, opis działalności, logotyp, reklama graficzna).

✓ Katalog będzie dystrybuowany wśród uczestników XIII Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie (ponad 800 osób) oraz podczas 
największego wydarzenia samorządowego – VI Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie (ponad 2000 osób)!

✓ Katalog znajdzie się na naszej stronie www oraz w naszych mediach społecznościowych

✓ Promocyjna cena: 100 zł netto

Wszyscy będą o Tobie czytać! 



Informacje organizacyjne

Powierzchnia zabudowana Powierzchnia niezabudowana

 6 m²
 12m²
 większa powierzchnia …..m² 

(ilość miejsc ograniczona)

410 zł netto
770 zł netto
60 zł netto/1 m² + 50 zł netto 
lada

 6 m²
 12 m²
 większa powierzchnia …..m² 

(ilość miejsc ograniczona)

0 zł
0 zł
0 zł

Stoisko wykonane w systemie octanorm, zawiera: ścianki działowe, napis na fryzie z nazwą 
wystawcy u numerem stoiska, zaplecze 1 m² z kotarą (na zapleczu: gniazdo 230 V, wieszak na 
ubrania, kosz na śmieci), stolik, 2 krzesła, lada, wykładzina w kolorze ciemno szarym.

✓ Możliwość samodzielnego zagospodarowania przestrzeni

✓ Dodatkowe wyposażenie: 

gniazdo 230 V/1 kW – 50 zł netto 
gniazdo 380 V – 200 zł netto 
wykładzina ciemno szara - 10 zł netto/1m² z montażem
wykładzina kolorowa - 20 zł netto/1m² z montażem
krzesło – 10 zł netto 
stół – 20 zł netto 
lada – 50 zł netto 

✓ Istnieje możliwość indywidualnej aranżacji i zabudowy stoiska.
✓ Zgłoszenia przyjmowane są mailowo do 24 stycznia 2020 r. (w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 

www.forum-ekonomiczne.pl
✓ Każdy z wystawców ponosi opłatę rejestracyjną w kwocie 100 zł + VAT za osobę (obejmuje ona udział w programie merytorycznym XIII 

Forum Europa – Ukraina, II Forum Słowackiego, materiały konferencyjne, lunche i bankiety)
✓ Wszystkich wystawców obowiązuje rejestracja na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl
✓ Targi mają charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób, a wstęp na nie jest bezpłatny

http://www.forum-ekonomiczne.pl/
http://www.forum-ekonomiczne.pl/


XIII Forum Europa – Ukraina (4 – 5 lutego 2020 r.)

✓ Największa w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona kluczowym
zagadnieniom modernizacji i rozwoju Ukrainy

✓ Ponad 800 gości z Polski, Ukrainy, krajów UE, krajów sąsiedzkich i USA – przedstawicieli
rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, instytucji unijnych,
organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i kół eksperckich.

✓ Ponad 40 paneli dyskusyjnych poświęconych szeroko pojętym zagadnieniom
ekonomicznym, społecznym i politycznym

✓ 10 prezentacji ukraińskich regionów, wybranych sektorów gospodarki etc.

✓ 2 bankiety: możliwość bezpośredniego kontaktu z gośćmi

II Forum Słowackie (5 lutego 2020 r.)

Forum Słowackie poświęcone będzie bliskim relacjom sąsiedzkim obu krajów, z
uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i obecnych warunków geopolitycznych. Dobre
relacje sąsiadujących ze sobą państw i ich rozwój wymagają stabilności w regionie. Goście
Forum Słowackiego skoncentrują się na dwustronnych wspólnych działaniach w dziedzinie
współpracy transgranicznej, środowiska, edukacji, rozwoju turystyki i infrastruktury, a także
na potrzebie zacieśnienia stosunków kulturalnych Słowacji i Polski.

✓ Sesja plenarna: kluczowi decydenci będą rozmawiać o współpracy gospodarczej i
politycznej Polski i Słowacji

✓ 6 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, politycznym i
społecznym

✓ Prezentacje słowackich regionów i miast

✓ 1 bankiet: możliwość bezpośredniego kontaktu z gośćmi

Konferencje towarzyszące



Kontakt:

Joanna Dubij

Marketing Manager

j.dubij@isw.org.pl

508 302 379 


