
FRANCUSKI PAWILON NA TARGACH CSR

SPECJALNA OFERTA

DLA FIRM STOWARZYSZONYCH



Targi CSR – jedyne takie wydarzenie w Polsce

• To już 6. edycja Targów CSR organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu i po raz drugi pojawi się na nich Francuski Pawilon CCIFP.

• Targi CSR odwiedzają przedstawiciele administracji państwowej, środowisk 
naukowych, mediów, organizacji pożytku publicznego, osoby zainteresowane 
tematyką CSR i menadżerowie firm – ich celem jest między innymi nawiązanie 
współpracy, pogłębienie wiedzy na temat CSR, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń. 

• W trakcie Targów odbywają się debaty i konferencje. W tym roku część 
merytoryczna Targów będzie poświęcona edukacyjnej roli biznesu.  

• Targi to także okazja do podsumowania zaawansowania działań CSR firmy na tle 
innych wystawców. 



Francuski Pawilon na Targach CSR – dlaczego warto?

• Francuski Pawilon to atrakcyjnie zaaranżowana, wspólna przestrzeń dla firm 
stowarzyszonych, które chcą zaprezentować swoje dokonania i projekty 
prowadzone w obszarze CSR w ramach działań komunikacyjnych.  

• Wspólna reprezentacja to niższe koszty uczestnictwa i lepsza widoczność całego 
Pawilonu. 

• Zachęcamy do uczestnictwa również małe i średnie firmy, które działają w obszarze 
społecznie odpowiedzialnego biznesu.



Targi CSR – termin i miejsce

• 17 listopada 2016 roku (czwartek).

• Stoiska targowe będą zlokalizowane w Galerii stadionu PGE Narodowego w 
Warszawie. 



Wizualizacja Francuskiego Pawilonu – 32m2*

Ostateczny metraż oraz wygląd Francuskiego Pawilonu mogą ulec zmianie w zależności od 

liczby zgłoszonych firm, a także prowadzonych przez nich aktywności w Pawilonie.



Plan Francuskiego Pawilonu – 32m2



Wyposażenie Francuskiego Pawilonu

• 8 stanowisk dla firm - do dyspozycji każdej z nich

• Lada
• 1 krzesło
• Oświetlenie
• Logo na froncie lady

• Wspólna przestrzeń pawilonu

• Mini wystawa (każda z firm ma do dyspozycji podest na środku pawilonu 
50 cm x 50 cm) do prezentacji produktów, folderów, materiałów informacyjnych

• Telewizor LCD 42 cale (możliwość wyświetlenia zapętlonych prezentacji firm)
• Miejsce dla gości – 2 sofy, 2 stoliki kawowe
• Bufet (kawa, herbata, ciastka)
• Grafika na ścianie
• Gniazdka z prądem



Specjalna oferta tylko dla firm stowarzyszonych w CCIFP

• 2 200 zł + VAT

• Cena zawiera:

• Stanowisko w Pawilonie Francuskim

• Logo na froncie lady

• Energię elektryczną

• Catering dla 1. osoby

• Kawa, herbata, ciastka we Francuskim Pawilonie

• Informację o wystawcach w folderze targowym

• Promocję wydarzenia i wystawców 

--------------------------------------

• Dysponujemy 6. miejscami parkingowymi – miejsca będziemy rezerwować według 
kolejności zgłoszeń.



Zgłoszenie

• Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ccifp.pl 
i przesłać go do 10 września, na adres mariusz.kielich@ccifp.pl lub 
katarzyna.szczecinska@ccifp.pl.

• Opłatę należy uiścić do 20 września na podstawie faktury proforma 
wystawionej przez Francusko Polską Izbę Gospodarczą.

• Więcej informacji na temat Francuskiego Pawilonu na Targach CSR udziela 
Katarzyna Szczecińska, tel. 514 601 232, lub Mariusz Kielich, 507 121 269


