PROJEKT

VI FORUM GOSPODARCZE POLONII ŚWIATA
(26) 27-28.08.2021
Sala Koncertowa ZSM im. Ignacego J. Paderewskiego, Tarnów, ul. Lippuczy’ego 4
W programie Forum:
•

Panele tematyczne (27.08.2021)

•

Prezentacje multimedialne (27.08.2021)

•

B2B stacjonarne dla gości Forum oraz on-line dla uczestników w formule
zdalnej (28.08.2021)

•

Debata (27.08.2021)

•

„Gala Biznesu” i przyznanie statuetek „Orzeł Gospodarczy Polonii Świata”
w kategorii: Firma, Organizacja, Osobowość oraz wręczenie nagrody specjalnej:
„Polonijna Kobieta Biznesu” (27.08.2021)

•

Punkt informacyjno- konsultacyjny Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii –
Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców (27.08.2021

•

LiveChat dla Uczestników Forum w formule zdalnej (27-28.08.2021)

•

Transmisja „na żywo” z przebiegu FGPŚ -GoPoloniia TV (27.08.2021)

PROGRAM
Czwartek 26 sierpnia 2021r.
Godz. 18:00- 22:00
Polonijne BBQ
Spotkanie integracyjne uczestników VI Forum Gospodarczego Polonii Świata przy grillu i muzyce.
UWAGA: Spotkanie dotyczy gości zaproszonych przez Organizatorów i zarejestrowanych
przedstawicieli Polonii. Uczestnictwo wyłącznie na podstawie personalnych zaproszeń.

Piątek 27 sierpnia 2021r.
Godz. 09:00- 09:50
Recepcja- rejestracja uczestników Forum
Godz. 10:00- 10:10
Oficjalne otwarcie VI Forum Gospodarczego Polonii Świata
• Powitanie i wystąpienie Organizatorów.
Godz. 10:10-10:20
• Przedstawienie programu Forum i powitanie gości.
Godz. 10:15-10:55
• Wystąpienia gości specjalnych (przedstawiciele Rządu RP, Sejmu, Senatu, organizacji i
instytucji, które udzieliły patronatów oraz gości specjalnych)

BLOK PANELOWY 1
Godz. 11:00-13:15

Polska i Świat po epidemii.
Ożywiamy gospodarkę: od lokalnej do globalnej.
Czego oczekuje biznes od administracji państwowej i samorządu terytorialnego.
- Jakimi zabiegami i środkami można wspierać lokalne firmy?
- Jakie są nowe prognozy, plany i korekty w strategiach rozwoju gospodarczego państw i regionów? -- Jak to przebiega w innych krajach?
Instrumenty wsparcia dla branż wykluczonych i zmrożonych przez Covid-19.
- Dobre praktyki i przykłady ze Świata.
- Dywersyfikacja i rozszerzenie działalności przedsiębiorstw w ramach międzynarodowej współpracy.
- Jaka przyszłość czeka branżę targowo- eventową, turystyczno- rekreacyjną i HoReCa?
Czy współpraca z Polonią, internacjonalizacja i ekspansja przedsiębiorstw może być efektywnym
środkiem chroniącym rodzime firmy przed zapaścią gospodarczą i recesją?
- Polska diaspora w służbie ekonomicznego doradcy i eksperta na zagranicznych rynkach.
- Skuteczność polonijnych mediów i organizacji otoczenia biznesu w promocji wizerunku i postrzegania
„Marki Polska” na Świecie.
- Jak wykorzystać potencjał, doświadczenie i kontakty Polonii? Co możemy oferować jej w zamian?
- Aktualne prognozy gospodarcze. Czy gospodarkę czeka teraz dekada „odrodzenia” i „renesansu”,
a może „izolacyjny” rozwój oparty na dystansie społecznym, zdalnym zarządzaniu i e-commerce?
- Czy nowe technologie, cyfryzacja i innowacje w dobie pandemii zmienią dotychczasowe
cywilizacyjne potrzeby i relacje konsumenckie, a może spotęgują tęsknotę za powrotem do interakcji
międzyludzkich i odrodzenia „starego” stylu życia i potrzeb?

PRZERWA (LUNCH)
Godz. 13:15- 14:15

BLOK PANELOWY II
Godz. 14:15 – 16:30

Biznes „na wysokich obcasach”. Sukcesy Polek na Świecie.
Siła kobiet. Czy kobiety lepiej radzą sobie z kryzysem gospodarczym?
- Zdolności przywódcze, odwaga i bezkompromisowość w podejmowaniu kluczowych decyzji.
- Co łączy Islandię, Niemcy, Norwegię, Finlandię, Danię, Czechy, Tajwan i Nową Zelandię?
Jak zachować synergię w relacjach: dom- rodzina- firma.
- Mama w firmie.
- Firmy rodzinne.
- Franczyza i Start-upy dla kobiet
Parytet płci w gospodarce. Polonijna Rada Kobiet Biznesu.
- Potencjał w parytecie
- Kobiety w biznesie się opłacają.
- Samorząd gospodarczy kobiet- na straży interesów własnych, rodziny i kraju.

PREZENTACJE OFERT BIZNESOWYCH
Godz. 16:30- 18:30
Prezentacje multimedialne ofert i propozycji kooperacyjno- inwestycyjnych uczestników VI Forum
Gospodarczego Polonii Świata.

PRZERWA
Godz. 18:30- 19:30

GALA BIZNESU:
„ORZEŁ GOSPODARCZY POLONII ŚWIATA”/„KOBIETA BIZNESU POLONII ŚWIATA”
Sala Lustrzana, Tarnów, ul. Wałowa 10
Godz. 20:00- 22:30
• prezentacja nagrodzonych
• część artystyczna
• wywiady i komentarze.

Uwaga:
- do dyspozycji Uczestników FGPŚ punkt konsultacyjny Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
(informacje dotyczące tarcz antykryzysowych, instrumentów wsparcia dla biznesu, najnowszych
regulacji gospodarczych w Polsce)
- Uczestnicy Forum w trybie on-line mają do dyspozycji LiveChat oraz możliwość zadawania pytań,
komentarzy, wypowiedzi i aktywny udział w debacie.
- Relacja on-line z VI Forum Gospodarczego Polonii Świata na stronach internetowych:
www.GoPolonia.org ; www.StarNowa.pl oraz na kanałach YouTube, FB i mediów polonijnych.
Pełny wykaz platform z transmisją online będzie dostępny na stronie Forum www.Polonia4um.com

Sobota 28 sierpnia 2021 r.

Drugi dzień Forum przeznaczony na bezpośrednie spotkania biznesowe
B2B (stacjonarne)
Wyłącznie dla gości zarejestrowanych i obecnych w dniu 28 sierpnia 2021r. na FGPŚ w Tarnowie.
Godz. 10:00-16:00 (sobota, 18.08.2021)
Miejsce spotkań: Foyer Teatru im. Ludwika Solskiego, I i II piętro, Tarnów, ul. Adama Mickiewicza 4
Do dyspozycji: lista gości z personalnym kontaktem, kalendarz spotkań, stanowiska spotkań B2B

B2B (on-line)
Godz. 00:00-24:00 (sobota, 18.08.2021)
Spotkania: wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników i gości FGPŚ w trybie on-line.
Sesje spotkań: 20 min.
Rejestracja: on-line na www.Polonia4um.com lub www.GoPolonia.pl (sekcja „Forum”)
Do dyspozycji:
- personalny kalendarz spotkań on-line
- lista partnerów
- wirtualny pokój spotkań B2B

Więcej informacji o Forum na www.Polonia4um.com
ORGANIZATORZY FORUM

