V FORUM GOSPODARCZE POLONII ŚWIATA
9-10.10.2020

W programie Forum:
•

Panele tematyczne (9.10.2020)

•

Prezentacje multimedialne (10.10.2020)

•

Sesje e-B2B (10.10.2020)

•

Debata (9.10.2020) LiveChat

•

„Gala Biznesu” połączona z rozdaniem statuetek „Orzeł Gospodarczy Polonii Świata”
(9.10.2020)

•

Punkt informacyjno- konsultacyjny Ministerstwa Rozwoju -Instrumenty wsparcia dla
przedsiębiorców (9.10.2020)

•

LiveChat dla Uczestników Forum (9.10.2020)

PROGRAM
Piątek 9 października 2020 r
13:00- 13:10
Oficjalne otwarcie V Forum Gospodarczego Polonii Świata
• Powitanie i wystąpienie Organizatorów.
13:10-13:20
• Przedstawienie programu Forum i powitanie gości.
13:15-13:50
• Wystąpienia gości specjalnych (przedstawicieli Rządu RP, Sejmu, Senatu, organizacji i
instytucji, które udzieliły patronatów oraz gości specjalnych -ze studia „na żywo”, w formie
nagrań video lub online).
BLOK PANELOWY 1

Odpowiedzialność społeczna i dobre praktyki dla biznesu w czasach pandemii i po jej
ustaniu.
Cz.1.
Godz. 14:00-14:35
W jaki sposób państwa i samorządy wspierają lokalną gospodarkę?- wymiana doświadczeń i
dobrych praktyk
•

Czy administracje państw i samorządy oferują przedsiębiorcom skuteczne tarcze
antykryzysowe? Jakimi zabiegami i środkami mogą wesprzeć lokalne firmy? Jakie są nowe
prognozy, plany i korekty w strategiach rozwoju gospodarczego państw i regionów? Jak
przebiega to w poszczególnych krajach?

Cz.2.
Godz. 14:40-15:10
Pomysły na lockdown – e-commerce, dywersyfikacja ofert i zmiana profilu działalności.
•

W jakim zakresie biznes przeciwdziała kryzysowi wywołanemu globalną paniką
epidemiologiczną. Jakie ma pomysły i plany? Czy rola organizacji otoczenia biznesu i
samorządu gospodarczego wzrośnie, czy straci swój prestiż i siłę? Dobre praktyki i wzorce ze
Świata.

Cz.3.
Godz. 15:15- 15:45
Jak chronić firmę przed pandemią? -zdalne zarządzanie, asekuracja i ochrona łańcucha dostaw i
dystrybucji. Jak zachować posiadany rynek i klientów?

•

Jak radzą sobie z tymi problemami polonijni przedsiębiorcy? Czy zastosowane narodowe
i regionalne regulacje w krajach ich zamieszkania wystarczają i budują odporność biznesu na
kolejne zagrożenia? Czy firmy muszą zmieniać strategię ekspansji, by dalej planować i
realizować swój proces rozwoju?

Cz.4.
Godz. 15:50- 16:20
Jak radzą sobie przedsiębiorcy w innych krajach – patriotyzm gospodarczy Polonii, działalność izb
handlowych, stowarzyszeń branżowych. Strategia Polski w obszarze współpracy z polonijnym
biznesem

•

Jak mocno globalna epidemia wpłynęła na zachowania przedsiębiorców w poszczególnych
krajach? Czy szukają nowych pomysłów, czy chcą przeczekać? Czy Polonia w ramach etnicznej
solidarności potrafi w czasie kryzysu współpracować ze sobą? Czy stać ją na patriotyzm
gospodarczy? Jakie są oczekiwania polonijnych organizacji otoczenia biznesu? Czy Polska ma
strategię i pomysły na zagospodarowanie potencjału Polonii?

Godz. 16:20- 16:30
Przerwa techniczna
BLOK PANELOWY 2

Korona-wirus globalnym zagrożeniem dla rozwoju społecznego i gospodarczego, czy
inspiracją do tworzenia systemów bezpieczeństwa dla przedsiębiorców oraz innowacji i
zmian strukturalnych w gospodarkach narodowych?
Cz.5.
Godz. 16:30-17:05
Czy istnieją instrumenty wsparcia na miarę obecnych oczekiwań biznesu? – kreatywność i
pobudzenie inicjatyw do tworzenia innowacyjnych narzędzi komunikacji i zarządzania
•

Kogo i jakie branże wyklucza pandemia, a kogo wspiera? Czy lockdown i perspektywa
kolejnych zagrożeń epidemiologicznych postrzegana jest przez biznes wyłącznie
w kategoriach gospodarczej klęski, recesji i bankructwa, czy może jako dynamiczny rozwój
sektora e-commerce, uzyskanie oszczędności, pobudzenia kreatywności i wykorzystania
innowacji

Cz.6.
Godz. 17:10- 17:40
Jak wykorzystać potencjał, doświadczenie i kontakty Polonii? – programy aktywizacji i zachęt dla
powracającej Polonii oraz inkubatory wiedzy
•

Jaką rolę mogą odegrać media polonijne? Czy Państwo Polskie rozszerzy zakres współpracy z
Polonią i zaproponuje strategię kooperacji w obszarze gospodarczym oraz wykorzysta
doświadczenie i kapitał powracających z emigracji?

Cz. 7
Godz. 17:45- 18:25
Czy integracja Polonii i Polaków w obszarze gospodarki jest możliwa?- Polonijne Ambasady
Gospodarcze, sieć ośrodków przedsiębiorczości, doradztwa, promocji i obsługi biznesu
•

Czy potrafimy korzystać z wiedzy i doświadczeń polskich przedsiębiorców, którzy osiągnęli
sukces na międzynarodowych rynkach? Czy Program GoPolonia ma szansę odnieść sukces?

Godz. 18:25- 18:35
Wizyta w Studio Ministerstwa Rozwoju
Godz. 18:35- 19:30
Przerwa techniczna / Prezentacje /
Godz. 19:30- 21:00
GALA BIZNESU ONLINE
• prezentacja nagrodzonych
• wywiady i komentarze.

Uwaga:
- W trakcie trwania paneli ( w godz. 13:00- 18:25) dla zarejestrowanych uczestników FGPŚ będzie do
dyspozycji online punkt konsultacyjny Ministerstwa Rozwoju (informacje dotyczące instrumentów
wsparcia dla biznesu, najnowszych regulacji gospodarczych)
- Uczestnicy Forum godz. 14:00-18:25 mają do dyspozycji LiveChat. Mogą zadawać pytania,
komentować wypowiedzi oraz uczestniczyć w Debacie.

Relacja on-line z V Forum Gospodarczego Polonii Świata za pośrednictwem stron internetowych:
www.GoPolonia.org ; www.StarNowa.pl ; na kanałach YouTube, FB, oraz mediów polonijnych, w tym
w telewizji Polvision (USA), PEPE (Niemcy), iTVP (Noorwegia).
Pełny wykaz platform z transmisją online będzie wkrótce dostępny na stronie Forum
www.Polonia4um.com

Sobota 10 października 2020 r.

Godz. 00:00-24:00
Bezpośrednie spotkania wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników i gości FGPŚ.
Do dyspozycji:
- personalny kalendarz spotkań
- lista partnerów
- stolik B2B
Rejestracja na stronie www.Polonia4um.com (System B2B GoPolonia & LiveWebinar FGPŚ)
od dnia 01.09.2020r.
Dostęp do listy od dnia: 01.10.2020r.
Spotkania w dniu: 10.10.2020r. od godz. 00:00 do 24:00
•

Prezentacje multimedialne -dostępne na stronie www.GoPolonia.pl

14:00-17:00
•

Powtórka Bloków Panelowych z dn. 09.10.2020
Dostępna na stronie www.GoPolonia.pl

ZAREJESTRUJ SIĘ >>>

Patronaty/Partnerzy

