OFERTA
SPONSORSKA
WWW.KONGRESAGROBIZNESU.PL
Kongres to dwudniowy cykl prelekcji i debat z udziałem
najważniejszych osobistości świata polityki, agrobiznesu, nauki.
7 EUROPEJSKI KONGRES

MENADŻERÓW
AGROBIZNESU

SZANOWNI PAŃSTWO,
EUROPEJSKI KONGRES MENADŻERÓW AGROBIZNESU TO
TRADYCJA, KTÓRĄ KONTYNUUJEMY JUŻ OD 8 LAT.
Organizacja każdej kolejnej edycji kongresu jest dla nas cennym doświadczeniem i traktujemy to jako
prawdziwe wyzwanie. Tym razem w nowej, internetowej formule w dniach 3–4 marca 2021 roku
będziemy transmitować ze studia rozmowy o tym, jak ma wyglądać nasze rolnictwo za 5, 10, 15 lat, jak
dalece się zmieni. Będziemy omawiać przyszłość naszego rolnictwa, która wiąże się cyfryzacją,
biologizacją, współpracą oraz nowymi technologiami produkcji rolnej. W trakcie panelów dyskusyjnych
przedstawimy m.in. założenia Wspólnej Polityki Rolnej i Europejskiego Zielonego Ładu, ich możliwe
zmiany, a także co w praktyce oznaczają nowe wytyczne Unii Europejskiej dla polskich gospodarstw.
7 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu organizowany przez Związek Pracodawców –
Dzierżawców i Właścicieli Rolnych to idealne połączenie debaty z wykładami na temat przyszłości
rolnictwa. Niezależnie od tego, czy uczestnikami będą przedsiębiorcy rolni, przedstawiciele nauki czy
firmy związane z rolnictwem, podczas kongresu wszyscy spotykamy się na żywo – on-line z domu lub
biura!
Debaty, wykłady i wiele więcej – to wszystko czeka na Ciebie w ramach 7 EKMA. Uważam, że udział
w tym kongresie jest ważny, jeśli chcemy być na bieżąco. Zapraszam, bądź z nami.

ROMAN WIATROWSKI
Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

jedyny w Polsce kongres

GOSPODARSTW WIELKOOBSZAROWYCH

WSPÓLNE MIEJSCE

15+ WYJĄTKOWYCH,

DIALOGU

MERYTORYCZNYCH,

o kształcie europejskiego rolnictwa

15-minutowych prelekcji

w najbliższych latach

7 EKMA TO
5 PANELI

MERYTORYCZNE

DYSKUSYJNYCH

PRELEKCJE

z udziałem najlepszych w swojej

najważniejszych postaci nauki,

dziedzinie praktyków

polityki, biznesu

5 paneli tematycznych rozpisanych na przeszło

300 MINUT

ZADOWOLENIE Z UDZIAŁU W 6 EKMA

87% UCZESTNIKÓW

91% UCZESTNIKÓW

45,5% UCZESTNIKÓW

wyraża zadowolenie

deklaruje chęć udziału w kolejnej

wzięło udział w jednej

z uczestnictwa

edycji kongresu

z poprzednich edycji

OCENA W SKALI 1–10
1 – brak zadowolenia, 10 – całkowite zadowolenie

8,5

8,9

7,8

LOKALIZACJA KONGRESU

OBSŁUGA UCZESTNIKA

TEMATYKA WYSTĄPIEŃ,

dostępność parkingu, sala

sesji i paneli dyskusyjnych

wykładowa, wyżywienie
Badania wśród uczestników 6 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu przeprowadził Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w dniach 5.11.2019 r. – 6.11.2019 r.

POPRZEDNIE
EDYCJE
+1200
+130

+50

sponsorów promowało
swoje produkty i usługi
w trakcie wydarzenia

zarejestrowanych uczestników
ekspertów wygłosiło swoje prelekcje

+700

firm oraz instytucji
wzięło udział

5

delegacji zagranicznych z Belgii, Niemiec,
Litwy, Łotwy, Estonii

w kongresie

DOŁĄCZ DO NAS
ŁĄCZĄ NAS WSPÓLNE WARTOŚCI

Pozyskani sponsorzy wcześniejszych edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

OFERUJEMY

WIEMY, CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ

ZWIĘKSZ SWÓJ
POKAŻ SIĘ

POTENCJAŁ
SPRZEDAŻOWY

PRZEKAŻ

POSZERZ

INFORMACJE

SWOJĄ WIEDZĘ

•
Dzięki EKMA, obok
skutecznej i efektywnej

Udział w kongresie to

Nawiąż kontakty

idealna możliwość

i pozyskaj kontrakty.

Opowiedz o swoich

prezentacji produktów

Udział w kongresie to

rozwiązaniach.

i usług.

bezpośredni kontakt

promocji, zdobędziesz
praktyczną wiedzę,
popartą doświadczeniem
najwybitniejszych

z decydentami.

Uczelnie wyższe

UCZESTNICY:

branżowe

•

•

ekspertów.

Media

•

Organizacje otoczenia biznesu – pracodawców i związki

Jednostki badawczo-rozwojowe

•

Instytucje rządowe i samorządowe

Przedsiębiorstwa prowadzące produkcję roślinną i zwierzęcą

•

Rolnicy indywidualni

•

�

10.00–10.15

Uroczyste otwarcie 7 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu

�

10.15–11.15

Panel I Wyzwania i priorytety Wspólnej Polityki Rolnej w latach
2021–2027

�

11.15–12.15

Debata I W jaki sposób nowa WPR i Europejski Zielony Ład posłuży

3 MARCA 2021

DZIEŃ PIERWSZY

wsparciu działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu?
�

12.15–12.30

Przerwa na kawę

�

12.30–13.30

Panel II Biologizacja, cyfryzacja i współpraca – opłacalność produkcji
rolnej w Polsce dziś i jutro

�

13.30–14.30

Debata II Jak innowacyjne rozwiązania mogą podwyższyć jakość i
zwiększyć wydajność pracy w rolnictwie?

�

14.30–15.30

Przerwa obiadowa

�

15.30–16.30

Panel III Wyzwania na rynku mięsa – wymagania konsumenckie,
prawne i ekonomiczne

�

16.30–18.00

Debata III Jak generować zyski w chowie i hodowli bydła, trzody
chlewnej oraz drobiu?

�

10.00–11.00

Panel IV Woda i gleba w kontekście zmian klimatycznych
Debata IV Rozwój innowacji przyjaznych środowisku. Jaka jest rola

�

11.00–12.00

środków ochrony roślin i nawozów w redukcji negatywnego
oddziaływania na przyrodę?

�

12.00–12.15

Przerwa na kawę

�

12.15–13.15

Panel V Uprawa gleby sprzyjająca utrzymaniu żyzności i pojemności
wodnej jako fundament plonu

�

13.15–14.30

Debata V Jaki jest wpływ skutków zmiany klimatu na produkcje

�

14.30

Podsumowanie 7 Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu
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DZIEŃ DRUGI

buraka, kukurydzy, rzepaku i zbóż?

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

PAKIET SPONSORA STRATEGICZNEGO
REKLAMA PODCZAS KONGRESU
•

prezentacja oferty sponsora podczas jednego z paneli tematycznych – 15 minut lub udział przedstawiciela sponsora w debacie

•

dołączenie spotu reklamowego sponsora do reklamowego wideobloku emitowanego w trakcie trwania kongresu, w przerwach jako
przerywnik, oraz przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu transmisji – minimum 6 transmisji dziennie

•

wirtualna ekspozycja w specjalnej zakładce dająca możliwość umieszczenia grafiki i tekstu, bezpośredniego kontaktu oraz materiałów
do pobrania

•

wyróżnienie sponsora przez prowadzącego podczas otwarcia/zamknięcia kongresu

REKLAMA W MATERIAŁACH DRUKOWANYCH, ELEKTRONICZNYCH
I MEDIALNYCH
•

ekspozycja logotypu sponsora w materiałach poligraficznych kongresu – plakaty, ulotki, zaproszenia etc.

•

ekspozycja logotypu sponsora na głównej stronie wydarzenia www.kongresagrobiznesu.pl wraz z przekierowaniem na stronę sponsora

•

ekspozycja logotypu sponsora w mailingach i newsletterach

DODATKOWE KORZYŚCI
•

zaproszenie przedstawiciela sponsora na indywidualne spotkanie z członkami Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych

ZAPYTAJ O CENĘ

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

PAKIET PARTNERA
REKLAMA PODCZAS KONGRESU
•

dołączenie spotu reklamowego sponsora do reklamowego wideobloku emitowanego w trakcie trwania kongresu,
w przerwach jako przerywnik, oraz przed rozpoczęciem i po rozpoczęciu transmisji – minimum 3 transmisje dziennie

•

wirtualna ekspozycja w specjalnej zakładce dająca możliwość umieszczenia grafiki i tekstu, bezpośredniego kontaktu
oraz materiałów do pobrania

•

wyróżnienie sponsora przez prowadzącego podczas otwarcia/zamknięcia kongresu

REKLAMA W MATERIAŁACH DRUKOWANYCH, ELEKTRONICZNYCH
I MEDIALNYCH
•

ekspozycja logotypu sponsora w materiałach poligraficznych kongresu – zaproszenie etc.

•

ekspozycja logotypu sponsora w mailingach i newsletterach

Zasięg, skala i oddziaływanie całego przedsięwzięcia plasują je na bardzo wysokiej pozycji pod względem korzyści
marketingowych. Wybierz swój pakiet i korzystaj z pełni możliwości, jakie daje 7 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu.

ZAPYTAJ O CENĘ

JESTEŚMY DLA WAS

GOSPODARZE
Bardzo dbamy o to, żeby mieć szeroką reprezentację przedstawicieli sektora
agrobiznesu, dlatego połączyliśmy siły trzech organizacji, aby wspólnie
stworzyć największy w Polsce kongres gospodarstw wielkopowierzchniowych.
Chcemy, żeby przedsiębiorcy sami opowiedzieli przedstawicielom
administracji państwowej, w jakim kierunku powinny iść zmiany, gdzie
najczęściej napotykają bariery rozwoju.

PRACODAWCYROLNI.PL

FEDERACJAROLNA.PL

EUROPEANLANDOWNERS.ORG

ORGANIZATOREM I INICJATOREM
JEST

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW – DZIERŻAWCÓW
I WŁAŚCICIELI ROLNYCH.
Związek z siedzibą w Bydgoszczy działa na rzecz środowiska agrobiznesu od ponad 27 lat. Skupia w swoich szeregach
przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego oraz firmy działające w środowisku rolniczym. Związek jest członkiem Federacji
Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, którą reprezentuje 14 związków regionalnych.
Zaufało nam ponad 90 przedsiębiorstw zatrudniających przeszło 14 000 pracowników.
Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 38/611, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej i przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000053078, NIP: 9671080580.

LEGISLACJA

B2B

WIEDZA

KOMUNIKACJA

NETWORKING

zabiegamy

wspieramy rozwój

dostarczamy

sprawiamy, że

umożliwiamy

o prawo

firm

bieżących

głos

członkom

przyjazne

członkowskich

informacji

przedsiębiorców

nawiązywanie relacji

rolnikom

oraz ich działania

branżowych

skutecznie

z decydentami oraz

dociera do opinii

innymi

publicznej

przedsiębiorstwami

operacyjne

BEZPIECZEŃSTWO TO PRIORYTET,
DLATEGO SPOTKAMY SIĘ ZDALNIE,
BY NIEPOTRZEBNIE NIE NARAŻAĆ

ZDROWIA NASZYCH
GOŚCI.
Panele będą transmitowane w jakości telewizyjnej ze Studia
7 EKMA w wersji hybrydowej z Park Hotelu w Bydgoszczy –
tylko kilometr od bydgoskiej starówki. Zaawansowana
platforma umożliwi zadawanie pytań na żywo oraz
prezentacje partnerów w wirtualnym katalogu.
Transmisja na żywo będzie dostępna również w mediach
społecznościowych oraz multiportalu rolnym – agropolska.pl.

PARK HOTEL BYDGOSZCZ
ul. Wrocławska 3
85-211 Bydgoszcz

WARSZAWA 310 KM

GDAŃSK

190 KM

SZCZECIN

260 KM

POZNAŃ

140 KM

WROCŁAW

310 KM

OLSZTYN

230 KM

KRAKÓW

440 KM

ŁÓDŹ

230 KM

Gdzie w światowym wyścigu po innowacje plasują się polskie gospodarstwa? Jak innowacyjne rozwiązania mogą podwyższyć jakość
i zwiększyć wydajność pracy w rolnictwie? Jaka jest rola producentów środków ochrony roślin, nawozów i maszyn rolniczych
w zachowaniu równowagi przyrodniczej? Jakie są cele WPR na lata 2021–2027? W jaki sposób zamierzamy osiągnąć te cele? To tylko
niektóre pytania, na jakie będą szukali odpowiedzi uczestnicy 7 edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Możesz być
jednym z nich!

W TYM ROKU NA ŻYWO – ON-LINE Z TWOJEGO DOMU LUB BIURA.
ZAREJESTRUJ SIĘ! DO ZOBACZENIA!

3–4 MARCA 2021

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
BĄDŹ CZĘŚCIĄ NAJWAŻNIEJSZEGO WYDARZENIA DLA
SEKTORA WIELKOSKALOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH.

Biuro organizacyjne EKMA
Odpowiedzialny za organizację kongresu

7 EUROPEJSKI KONGRES

Łukasz Gapa

MENADŻERÓW

+48 570 894 894
l.gapa@kongresagrobiznesu.pl

AGROBIZNESU

