
Dołącz do Laureatów Ogólnopolskiego Projektu

Zaprezentuj siebie i swoją firmę w magazynie przedsiębiorcy@eu !

Weź udział w uroczystej Gali wieńczącej projekt !



O PROGRAMIE

Małgorzata Lewandowska, adwokat 

Zainspiruj innych, stawiamy na dobre praktyki i innowacje!

Twarze Biznesu Polskiej Gospodarki są programem
gospodarczym o zasięgu ogólnopolskim, organizowanym od
2016 roku przez Europejskie Forum Przedsiębiorczości oraz
redakcję magazynu przedsiębiorcy@eu. Program ma na
celu promocję wyjątkowych, pełnych pasji przedsiębiorców,
którzy dzięki swej ciężkiej pracy, kreatywności i odwadze,
budują potęgę polskiej gospodarki zarówno na szczeblu
lokalnym, ogólnokrajowym jak i zagranicą. Ludzi, którzy
przyczyniają się do ciągłego podnoszenia standardów
polskiego biznesu oraz jakości krajowych towarów i usług.

Program został objęty honorowym patronatem Klubu
Integracji Europejskiej.



KONFERENCJA I GALA

przebieg wydarzenia

• Wydarzenie rozpocznie panel dyskusyjny poruszający
tematy nurtujące przedsiębiorców. Do udziału w nim
zaproszeni zostali Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców oraz przedstawiciele Krajowej Izby
Gospodarczej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
BIG Info Monitor, BNP Paribas Bank Polska, Banku
Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej oraz
Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.

• Podczas części oficjalnej wręczone zostaną certyfikaty
Programu Twarze Biznesu Polskiej Gospodarki oraz
statuetki Lidera Przedsiębiorczości, Filarów Polskiego
Biznesu i EuroSukcesu.

• Część oficjalną zakończy występ artystyczny oraz bankiet.

Wojciech Trawiński

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A.



Zygmunt Berdychowski

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

O MAGAZYNIE

Polskie czasopismo poświęcone tematyce biznesowej

Magazyn przedsiębiorcy@eu jest czasopismem skierowanym do ludzi
biznesu i decydentów zajmujących się wspieraniem rozwoju
gospodarczego Polski.

Nasze wydawnictwo od 2013 roku spełnia oczekiwania właścicieli firm,
menedżerów wyższego i średniego szczebla, a także przedstawicieli
wolnych zawodów, członków izb gospodarczych oraz
samorządowców. Dostarcza im rzetelną wiedzę na temat zjawisk
zachodzących w świecie ekonomii, finansów i polityki gospodarczej.
Magazyn prezentuje wypowiedzi uznanych ekspertów, naukowców,
dyplomatów, samorządowców i specjalistów różnych branż.



„Za każdym razem, kiedy widzisz biznes,

który odnosi sukces, 

oznacza to,
że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję”

PETER DRUCKER

ekspert ds. zarządzania



Dlaczego warto?

Twoja publikacja dostępna będzie w papierowym wydaniu magazynu dystrybuowanym podczas Forum
Ekonomicznego w Karpaczu w nakładzie 1000 egz. i w sieciach Empik, Relay, InMedio w nakładzie 8000 egz.1.1.

2. 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 otoczenia biznesu oraz wysocy rangą urzędnicy.

3.

4.

Materiał o Tobie i Twoim biznesie będzie szeroko promowany na portalu magazynu przedsiębiorcy@eu i w
mediach społecznościowych, na fanpage’u magazynu przedsiębiorcy@eu oraz dedykowanym fanpage’u
Twarzy Biznesu Polskiej Gospodarki.

Weźmiesz udział w uroczystym spotkaniu przedsiębiorców połączonym z wręczeniem certyfikatów „Twarze
Biznesu Polskiej Gospodarki” oraz statuetek „Lider Przedsiębiorczości”, „Filary Polskiego Biznesu” i
„EuroSukces” w siedzibie Krajowej Izbie Gospodarczej, zakończonym bankietem.



DYSTRYBUCJA W NAKŁADZIE 

9 TYSIĘCY EGZEMPLARZY 

PONAD 180 UCZESTNIKÓW

PIERWSZYCH PIĘCIU EDYCJI

SZÓSTA I NIEOSTATNIA 

EDYCJA PROGRAMU



Warunki uczestnictwa 

w 

Programie Twarze Biznesu Polskiej Gospodarki

W Programie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą od co

najmniej trzech lat, nie są karani, a ich firmy nie są w trakcie zawieszenia, upadłości ani w

restrukturyzacji, rzetelnie rozliczają się Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Krajową Administracją

Skarbową i nie są wpisane do Krajowego Rejestru Długów. Przedsiębiorca – reprezentant Firmy

biorący udział w projekcie podpisuje adekwatne do przedstawionych powyżej warunków

oświadczenie, zawarte w Zgłoszeniu do Programu.

Organizator Programu Twarze Biznesu Polskiej Gospodarki ma prawo do odmowy przyjęcia

zgłoszenia kandydata do nagrody w Programie bez podania przyczyny.



Zasady przyznawania nagród 

w 

Programie Twarze Biznesu Polskiej Gospodarki

Przedsiębiorca przystępujący wraz ze swoją firmą do Programu w pierwszym roku uczestnictwa

otrzymuje Certyfikat Programu Twarze Biznesu Polskiej Gospodarki. Otrzymanie Certyfikatu otwiera

przed nim możliwość otrzymywania w następnych edycjach programu kolejnych wyróżnień w

postaci statuetek, w kolejności: Lidera Przedsiębiorczości, Filarów Polskiego Biznesu oraz EuroSukcesu.

Laureaci wszystkich trzech nagród mogą w kolejnych edycjach starać się o Laury Przedsiębiorczości

oraz Diamenty do nich.

W przypadku złożenia przez uczestnika niezgodnego z prawdą oświadczenia Organizator ma prawo

odebrać przyznaną nagrodę i wykluczyć uczestnika oraz jego firmę z Programu.



Wybierz pakiet dostosowany do Twoich potrzeb

6. edycja projektu



KONTAKT

bjonczyk@efp.biz.pl

+48 501 243 876

mailto:bjonczyk@efp.biz.pl

