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O PROJEKCIE

Zainspiruj innych, stawiamy na dobre praktyki i innowacje

Twarze Biznesu to projekt wydawnictwa przedsiębiorcy@eu oraz

Europejskiego Forum Przedsiębiorczości przygotowany specjalnie w celu

promocji wyjątkowych, pełnych pasji przedsiębiorców, którzy dzięki swej

ciężkiej pracy, kreatywności i odwadze, budują potęgę polskiej

gospodarki.

Projekt jest objęty honorowym patronatem Klubu Integracji Europejskiej, 

Tegorocznymi Partnerami projektu są m.in. Polska Agencja Rozwoju

Przedsiębiorczości, Biuro Informacji Kredytowej Krajowa Izba

Gospodarcza, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Biuro

Bezpieczeństwa Narodowego, Politechnika Warszawska

Gabriela Kośmider
GABI-PLAST PPH



Promujemy polskich przedsiębiorców

Wiemy, że za każdym biznesem stoi człowiek, dlatego misją projektu jest

promocja przedsiębiorców, którzy aktywnie wpływają na rozwój polskiej

gospodarki, zarówno na szczeblu zagranicznym, ogólnokrajowym, jak i

lokalnym. Ludzi, którzy przyczyniają się do ciągłego podnoszenia standardów

polskiego biznesu oraz jakości krajowych towarów i usług.

IDEA

Zygmunt Berdychowski
Przewodniczący Rady Programowej Forum Europejskiego



JUBILEUSZOWE WYDANIE 

Jubileuszowe  Wydanie Twarze Biznesu Polskiej Gospodarki

Jubileuszowe piąte wydanie Twarzy Biznesu Polskiej Gospodarki będzie

wyjątkowe. Na tą okoliczność przygotowujemy książkę w pięknej grubej

oprawie. Jej bohaterami będą przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces i mogą

być  dla innych inspiracją do działania. Pragniemy aby podzielili się własnymi

doświadczeniami, powiedzieli nam o swoich pasjach, rodzinie i planach na

przyszłość.

Rafał Machalińskii
Grupy Inwestycyjnej 1R+ Sp. z o.o.



JUBILEUSZOWE WYDANIE 

·Wzmocnienie wlasnego wizerunku jako osoby przedsiębiorczej

odnoszącej sukces i niezależność finansową.·         

Znalezienie się w elitarnej grupie przedsiębiorców podnosząc w ten

sposób  prestiż swojej marki osobistej.·  

Wykorzystanie tytułu Lidera Przedsiębiorczości 2021 w budowaniu relacji i

zaufania wśród kontrahentów.

Możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Publikacja w jubileuszowym wydaniu Twarzy Biznesu w wersji
książkowej daje przedsiębiorcom występujących w niej w roli bohaterów
wiele korzyści: 
         

   ·               

      

Adam Abramowicz
Rzecznik MŚP



Polski periodyk o tematyce biznesowej

Magazyn przedsiębiorcy@eu jest periodykiem dostępnym na rynku od

ponad 7 lat zarówno w wersji papierowej jak i online. Każdy numer to

ponad 130 stron wypełnionych merytoryczną treścią, nad którą czuwa cały

zespół utalentowanych, pełnych pasji redaktorów.

Magazyn porusza tematykę społeczno-gospodarczą, prezentuje ludzi

biznesu i ich styl życia. Dostarcza wiedzę z zakresu rynków finansowych,

Zjawisk zachodzących w świecie biznesu, Jest źródłem inspirującej wiedzy

niezbędnej do osiągnięcia sukcesu zawodowego i osobistego. Wiedza

zawarta w magazynie przekazywana przez ekspertów jest oparta na ich

doświadczeniach i otaczającej rzeczywistości.

O MAGAZYNIE

Danuta Małgorzata Równiak
Aviva



Maciej Foczpański
Prezes Zarządu Grupy Krotoski

CZYTELNIK MAGAZYNU I KSIĄŻKI

Magazyn jak i książka  skierowane są do ludzi biznesu, przedsiębiorców,

właścicieli firm, managerów wyższego i średniego szczebla, osób

zarządzających instytucjami oraz izbami gospodarczymi wspierających

biznes, przedstawicieli Ambasad i dyplomacji.



"Za każdym razem, kiedy widzisz biznes,
który odnosi sukces, oznacza to, 

że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję"
 

P E T E R  D R U C K E R ,
E K S P E R T  D S . Z A R Z Ą D Z A N I A



Dlaczego warto?

Twoja sylwetka jako

przedsiębiorcy odnoszącego

sukces  dostępna będzie w

jubileuszowym 5. wydaniu

Twarzy Biznesu Polskiej

Gospodarki w wersji książkowej. 

Będzie dystrybuowana podczas

Forum Ekonomicznego w

Karpaczu w nakładzie 2000

egz. oraz w sieci Empik,

Relay, InMedio w nakladzie

8.000 tyś. egz. jako

dodatek  razem z magazynem

przedsiębiorcy@eu

1.

Dzięki publikacji swojej

sylwetki w książce dotrzesz

do szerokiego grona

odbiorców Premium,

wśród których znajdują się

szefowie przedsiębiorstw

obecnych na giełdzie,

przedstawiciele rodzimego i

międzynarodowego biznesu,

reprezentanci rządowych i

pozarządowych instytucji.

2.

Materiał o Tobie i Twoim

biznesie będzie szeroko

promowany w mediach

społecznościowych, na

fanpage Twarze Biznesu

Polskiej Gospodarki oraz na

stronie internetowej

magazynu

przedsiębiorcy@eu.

3.

Weźmiesz udział w

uroczystym spotkaniu

przedsiębiorców

połączonym z wręczeniem 

 statuetek "Filar Polskiego

Biznesu" w  Krajowej Izbie

Gospodarczej, zakończonym

bankietem.

4.



DYSTRYBUCJA W NAKŁADZIE
10 TYS. EGZEMPLARZY

 

5. WYDANIE JUBILEUSZOWE W
FORMIE ELEGANCKO WYDANEJ

KSIĄŻKI 

 PONAD 200 UCZESTNIKÓW
 W DOTYCHCZASOWYCH EDYCJACH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ MAGAZYN 



DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS!

K O N T A K T

W W W . T W A R Z E B I Z N E S U . E U

bjonczyk@efp.biz.pl

+48 501 243 876


