
Najbardziej merytoryczne 
spotkania profesjonalistów sektora 
produkcyjnego w regionie CEE



Global Industry Summit – najbardziej 
merytoryczna i fachowa konferencja 
w tej części globu. Topowi paneliści 
i rozwiązania na miarę XXI wieku 
w jednym miejscu!



Global Industry Summit – spotkanie 
najwyższej klasy specjalistów do spraw 
zarządzania, produkcji, marketingu, 
przedstawicieli instytucji publicznych 
i świata nauki. To doskonała okazja 
do przeprowadzania rozmów B2B, 
zdobycia nowych kontaktów oraz 
pogłębienia know-how. 

Brak Ci czasu? Szukasz rozwiązań 
i kontaktów? Chcesz zwiększyć 
sprzedaż? Już teraz to wszystko możesz 
mieć w jednym miejscu! Global 
Industry Summit to najbardziej 
merytoryczna i profesjonalna konferencja 
sektora produkcyjnego w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Nasi prelegenci 
to najwyższej klasy managerowie wielkich 
globalnych korporacji. Współpracujemy 
z największymi i najbardziej innowacyjnymi 
przedsiębiorstwami. Wypracowujemy 
rozwiązania, które zmieniają przyszłość. 

Czy wiesz, jakie wyzwania stawia dzisiejszy 
przemysł? Jak w innowacyjny sposób zarządzać 
produkcją? Na czym polega produkcja 4.0 

i inne innowacyjne metody wytwarzania? 
Interesuje Cię design w przemyśle? A 
może elektromobilność? Jaki jest kierunek 
zmian w otoczeniu prawno-gospodarczym? 
Chcesz usłyszeć o najnowszych systemach 
transportowych i logistycznych? Może masz 
problemy kadrowe? Szukasz pracowników? 
Wiesz, jakie będą trendy i wyzwania na 
rynku pracy? Szukasz odpowiednich 
kontaktów? Chcesz się podzielić swoimi 
spostrzeżeniami? Przedstawić swoją ofertę? 
Porozmawiać z ludźmi, którzy są w stanie Ci 
pomóc?

Global Industry Summit Ci to wszystko 
umożliwi. To klucz do Twojego sukcesu. 
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Zarys bloków 
tematycznych 
konferencji 
Global Industry 
Summit 2017

Elektromobilność – rozwój elektromobilności w Polsce, 
uwarunkowania gospodarczo – polityczne, czynniki 
ryzyka, trendy, możliwości rozwoju

Nowoczesne, ekologiczne systemy transportu, logistyka, 
wyzwania, ryzyka, trendy, uwarunkowania polityczno-
gospodarcze, możliwości rozwoju

Polityka gospodarcza – kierunek obecnych zmian, SSE, 
trendy w napływie polskich i zagranicznych inwestorów, 
wyzwania związane z inwestycjami i obsługą inwestorów, 
zmieniające się otoczenie prawno-gospodarcze

Kooperacja w zakresie klastrów, przykłady, wartość dodana 
dla przemysłu, wyzwania klasteringu w Unii Europejskiej, 
dobre praktyki

Szkolnictwo zawodowe i techniczne, szkolnictwo 
dualne; zmiany na rynku pracy, trendy, rozwiązania dla 
przedsiębiorców, wyzwania na rynku pracy, dobre praktyki

Robotyka, nowoczesne rozwiązania dla przemysłu, 
produkcja 4.0, innowacyjne metody wytwarzania, 
Lean Manufacturing, dobre praktyki

Design w przemyśle, możliwości firm produkcyjno-
projektowych trendy, wartość dodana dla przemysłu, 
dobre praktykiAktulna agenda: www.kellyso.pl/program



Dlaczego warto wziąć udział 
w Global Industry 
Summit 2017

Rozwój Twojego 
biznesu poprzez 
samodoskonalenie. 
Zostań liderem, 
doskonal swój 
warsztat, podnieś 
potencjał i wyniki 
swojej firmy.

Nowe wyzwania na 
rynku. Sprawdzone, 
najnowsze strategie 
działania w zmiennym 
otoczeniu 
biznesowym, 
najnowsza wiedza 
umożliwiająca 
adaptację do 
ciągłych zmian by 
budować przewagę 
konkurencyjną. 
Najlepsi managerowie 
na rynku!

Dobieraj 
odpowiednio 
swoje cele. Poznaj 
najnowsze trendy 
na rynku, zainspiruj 
się i zbuduj swoją 
własną strategię. 
Zdobądź narzędzia 
do kierowania swoją 
firmą czy zespołem, 
maksymalizuj swoje 
wyniki!

Czas. Jedyna 
okazja do spotkania 
najlepszych 
fachowców z różnych 
dziedzin w tym 
samym miejscu. 
Nie trać czasu na 
mało produktywne 
spotkania i rozmowy. 
Konsultuj 
z decydentami 
i fachowcami. 

1 2 3 4



Zgłoszenie udziału: 
Rejestracja uczestnictwa w konferencji 
dostępna jest na stronie internetowej 
www.kellyso.pl/zgloszenie-udzialu

Koszt uczestnictwa jednej osoby 
w dwudniowej konferencji Global Industry 
Summit 2017 wraz z udziałem w wieczornej 
gali dla przedsiębiorców wynosi 1500 zł. 

Oferta specjalna: możliwość budowy 
przestrzeni targowej z prezentacją oferty, 
stoisko przygotowane przez organizatora 
- 9 m 2 w cenie 3000 zł

Sponsoring wydarzenia:  

• PLATYNOWY: 15.000 zł – reklama na 
stronie internetowej organizatora (około 
150 wejść na stronę dziennie, informacje 
o konferencji na stronach partnerów 
wydarzenia, dodatkowo możliwość dotarcia 
do klientów np. poprzez informację 
w docierającym do ponad 15.000 odbiorców 
cotygodniowym Newsletterze wydawanym 
przez Polską Agencję Informacji i Handlu), 
reklama w mediach społecznościowych: 
Facebook, LinkedIn, Twitter, kampania 
reklamowa w mediach, spoty reklamowe 
podczas konferencji, ulotki);

• ZŁOTY: 10.000 zł – reklama w mediach 
społecznościowych – Facebook, LinkedIn, 
Twitter, spoty reklamowe podczas konferencji;

• SREBRNY: 7.500 zł – spoty reklamowe 
podczas konferencji;

• Sponsoring wieczornej gali: kwota 5.000 zł 
(spot reklamowy podczas wieczornej gali).

UWAGA! Sponsor wydarzenia oraz 
firma, która zakupi przestrzeń targową 
nie płaci za uczestnictwo w konferencji 
jednego ze swoich reprezentantów.

http://kellyso.pl/zgloszenie-udzialu


Global Industry Summit otrzymało patronat 
honorowy Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu S.A. Współpracujemy z wieloma 
renomowanymi instytucjami i organizacjami.
Więcej informacji na stronie: 
www.kellyso.pl

Patronat honorowy:

Wybrani Partnerzy

Platynowy sponsor



Firma KellySo jest organizatorem cyklicznych 
konferencji sektora produkcyjnego. Jednym 
z fundamentów firmy KellySo jest jej wieloletnie 
doświadczenie przy realizacji kluczowych inwestycji 
wielu globalnych firm potwierdzone licznymi 
referencjami. Background KellySo to także łączenie 
przedsiębiorców, współpraca świata nauki i biznesu 
czy też organizacja misji inwestycyjnych na wielu 
kluczowych dla gospodarki światowej rynkach.
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