


 
 

XII Forum Europa – Ukraina (24 – 25 stycznia 2019 r.)  
 

 Największa w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona kluczowym 
zagadnieniom modernizacji i rozwoju Ukrainy 
 

 Ponad 800 gości z Polski, Ukrainy, krajów UE, krajów sąsiedzkich i USA – 
przedstawicieli rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, samorządów, 
instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, ośrodków analitycznych i kół 
eksperckich.  
 

 Ponad 30 paneli dyskusyjnych poświęconych szeroko pojętym zagadnieniom 
ekonomicznym, społecznym i politycznym 
 

 10 prezentacji ukraińskich regionów, wybranych sektorów gospodarki etc. 
 

 2 bankiety: możliwość bezpośredniego kontaktu z gośćmi 
 

Forum Słowackie (25 stycznia 2019 r.)  
 
Forum Polska-Słowacja poświęcone będzie bliskim relacjom sąsiedzkim obu krajów, 
z uwzględnieniem dotychczasowej współpracy i współczesnych uwarunkowań 
geopolitycznych. Dobre stosunki sąsiadujących ze sobą państw, ich wspólne 
działania w dziedzinie gospodarki, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, a także 
zacieśnianie więzi kulturowych wydają się szczególnie istotne w obliczu społeczno-
politycznych kryzysów panujących obecnie w Europie. 
 
 Sesja plenarna: kluczowi decydenci będą rozmawiać o współpracy gospodarczej 

i politycznej Polski i Słowacji 
 

 Ponad 10 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom gospodarczym, 
politycznym i społecznym 
 

 Ponad 200 gości  

 

Nasze konferencje: 



 
 
 
 
 
Dlaczego warto? 
 

 
 
 kluczowe wydarzenie międzynarodowe poświęcone Ukrainie i Słowacji  

 prestiżowa platforma wymiany poglądów między zwolennikami różnych opinii  

 możliwość zaprezentowania własnej oferty inwestycyjnej na przestrzeni wystawienniczej podczas III Targów 
Wschodnich 

 szansa na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych  

 relacje z konferencji w głównych mediach Polski i Ukrainy 

 

 



Program Merytoryczny 

 

 

 

 

 
Naszym Partnerom umożliwiamy aktywny udział w kształtowaniu programu Forum poprzez organizowanie: 
 
 paneli dyskusyjnych 
 bloków tematycznych 
 wydarzeń specjalnych 
 
Partner może zaproponować temat dyskusji, zarekomendować grono ekspertów oraz wprowadzić do agendy elementy 
urozmaicające program np. prezentacje raportów. 

 



 
 
 
 
 
 
 
III Targi Wschodnie 
 
Konferencjom towarzyszą targi, które są skierowane do firm pragnących nawiązać lub poszerzyć współpracę biznesową w 
regionie Europy Środkowo-Wschodniej.  
Ze swojej natury są ogólnogospodarcze i skierowane do przedstawicieli wszystkich sektorów gospodarki.  
Udział w przedsięwzięciu to dobra okazja na ZAPREZENTOWANIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI oraz NAWIĄZANIE RELACJI 
BIZNESOWYCH 

 
 

 
 

Tak było na II Targach Wschodnich w 2018 r.: 

 92 wystawców  

 5 krajów: Polska, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Włochy 

 ponad 20 branży, m.in.: zbrojeniowa, informatyka i nowoczesne technologie, budownictwo, motoryzacja, HR, 
energetyka, FMCG, edukacja, transport, sport i turystyka 

 realne korzyści (podpisane umowy o współpracę): polskimi dronami zainteresowało się ukraińskie ministerstwo, 
ukraińskie żarówki zaświeciły się w Polsce, okna z Ukrainy spodobały się Polakom  

 



 
 

G2A Arena  

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe  

Województwa Podkarpackiego  
Jasionka 953, 36-002 Jasionka 

 

 

 

Kontakt 
W sprawie szczegółów dotyczących możliwości współpracy  
oraz oferty reklamowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: 
a.surala@isw.org.pl ; 22 583 11 47 
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