
Patronat Organizator



SunSol w dniu 21 kwietnia w Sopocie organizuje wydarzenie Kongres Biznes Przyszłości. 
Kongres jest odpowiedzią na aktualną sytuację przedsiębiorców w kontekście rosnących 
kosztów prowadzenia firm oraz trwającą zieloną transformację. Ma na celu przybliżenie 
kwestii prawnych, możliwości dofinansowań i pozyskania funduszy, a także 
optymalizacji kosztów związanych z dostosowaniem firmy do zielonej transformacji. 
Kongres to przede wszystkim okazja, by otrzymać kompetencje i narzędzia umożliwiające 
wdrożenie zmian w firmie tak, by ze spokojem móc ją nazywać Biznesem Przyszłości. 

PS zanowni         aństwo

Zdajemy sobie sprawę, jak dezinformacja i ciągłe zmiany prawne mogą wpływać na 
zwiększenie się obaw o przyszłość firmy. Tak więc z Państwa pomocą chcemy pomóc 
przedsiębiorcom odpowiedzieć na najważniejsze pytania:

Kryzys energetyczny w Europie, możliwości korzystania z alternatywnych źródeł energii i 
transformacja energetyczna, to tematy naszego wydarzenia, które chcemy zorganizować 
z Państwem, jako Partnerem. 

Jak ograniczyć ślad węglowy? Dlaczego odpowiedzialność społeczna w biznesie jest ważna ?

Jak przeprowadzić elektryfikację floty firmie? Na jakie wsparcie finansowe można liczyć 
i jak je uzyskać?

Ile kosztuje i jak wygląda transformacja energetyczna firmy?



21 kwietnia 
2022 r.

od godz. 9.00 
do 17.00

Hotel Radisson 
Blu w Sopocie

150 
uczetników i 

gości

Prelegenci z 
obszarów 
CSR/ESG

Dodatkowo na naszym wydarzeniu będzie miało miejsce:
3 panele dyskusyjne (każdy po 45 minut), moderowane przez 
dr Radomira Matczaka, 
6 prelekcji podzielonych na blogi tematyczne
2 przerwy kawowe i lunch
Networking i dyskusje po części konferencyjnej

Podstawowe informacje dotyczące
Kongresu Biznesu Przyszłości



Pakiet Partner Główny Kongresu

Benefity wyboru Pakietu Partnera Głównego Kongresu 

• Tytuł oficjalnego Partnera Kongresu.
Wywiad dla serwisu ekobiznes.pl z przedstawicielem SunSol (do uzgodnienia 
marzec lub kwiecień ).
• Oficjalny sponsor strefy kawowej Kongresu – miejsce na flagi z logotypem 
Partnera.
• Lista kontaktowa uczestników Kongresu.
• Czas na scenie/prelekcja (do 15min.).  
• Stanowisko wystawiennicze – prezentacja oferty Partnera we foyer hotelu, 
stanowisko o wymiarach min. 2 m x 2 m.
• Emisja spotu reklamowego we foyer hotelu, sali Kongresu w przerwach oraz w 
trakcie bankietu (min. 4 x w ciągu 1h przez 8h).
• Możliwość zorganizowania niestandardowej akcji promocyjnej.
• Informacja o Partnerze w newsletterze Kongresowym i kampanii mailingowej.
• Logotyp w materiałach oficjalnych kongresu: badge, pakiet upominkowy dla 
gości z materiałami marketingowymi Partnera, ścianka, broszura/agenda, posty 
sponsorowane, landing page Kongresu.
• Informacja o Partnerze w artykule w trójmiasto.pl oraz ekobiznes.pl.
• 4 posty na social media (Facebook, LinkedIn) z informacjami o Partnerze z ozna-
czeniem profilu Partnera.
• Udział w panelu dyskusyjnym na scenie Kongresu (moderator: dr Radomir Mat-
czak)
• Możliwość umieszczenia roll-upu lub flagi z logo partnera na scenie Kongresu.
• Logotyp Partnera umieszczony w filmie z Kongresu.



Pakiet Partner Gold

Benefity wyboru Pakietu Partner Gold

• Udział w panelu dyskusyjnym na scenie Kongresu 
(moderator: dr Radomir Matczak)
• Lista kontaktowa uczestników Kongresu.
• Logotyp w materiałach oficjalnych: ścianka, broszura/agenda, pakiet upominkowy 
dla gości z materiałami marketingowymi Partnera, posty sponsorowane, landing 
page Kongresu, film z Kongresu.
• Wzmianka o Partnerze w artykule trójmiasto.pl i ekobiznes.pl.
• 2 posty na social media (Facebook, LinkedIn) z informacjami o Partnerze 
z oznaczeniem profilu Partnera.
• Emisja spotu reklamowego we foyer hotelu (min. 2 x w ciągu 1h przez 8h).
• Logotyp Partnera umieszczony w filmie z Kongresu.
• Informacja o Partnerze w newsletterze Kongresowym.



Pakiet Partner Green

Benefity wyboru Pakietu Partner Green

• Informacja o Partnerze w artykule  w trójmiasto.pl lub ekobiznes.pl.
• Lista kontaktowa uczestników Kongresu.
• Logotyp na ściance Kongresu, broszurze/agendzie, landing page Kongresu.
• Emisja spotu reklamowego Partnera we foyer hotelu (min. 1x w ciągu 1h przez 8h).
• 2 posty o Partnerze na social media (Facebook, LinkedIn) z informacjami o Part-
nerze, z oznaczeniem profilu Partnera.
• Informacja o Partnerze w newsletterze Kongresowym.



• Wydarzenie odbędzie się wyłącznie „na żywo”, nie bierzemy pod uwagę opcji 
przeniesienia online wydarzenia lub organizacji w formie 
hybrydowej.

• Przewidywany czas trwania panelu dyskusyjnego to 45 min, czas 
trwania prelekcji 15 min plus 5 minut na pytania otwarte.

• Moderatorem paneli wydarzenia jest dr Radomir Matczak.

• Kongres będzie biletowany, a cały dochód ze sprzedaży biletów zostanie 
przekazany na działania Fundacji Hospicyjnej im. Ks. E. Dutkiewicza.

Prosimy o rozważenie wzięcia udziału w naszym Kongresie oraz potwierdzenie 
mailem lub telefonicznie do Patrycji Olszewskiej 

Podsumowując 
Kongres Biznes Przyszłości 2022

Zapraszamy do współpracy

p.olszewska@sunsol.pl 881 248 458


