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wydarzenia towarzyszące

Balowa i Balowa ii satin damask 1 damask 2 Velour 1 Velour 2 cotton 1 cotton 2 silk 1 silk 2 cashmere 1 cashmere 2

8.30-9.00 welcome coffee/rejestracja uczestników

9.00-10.00 uroczyste 
otwarcie V 

euroPejskieGo 
forum 

GosPodarczeGo

10.00-11.30 Sesja plenarna                                 
“innowacyjne 

sektory gospodarki 
kluczem do 

nowoczesnych 
strategii 

samorządowych: 
rozwój, 

konkurencja, 
współpraca”

Sesja plenarna                                                                            
“współpraca w 

nowych warunkach 
konkurencyjności: 

przedsiębiorcy 
- firmy - regiony – 

państwa”

10.00-12.00 Sesja plenarna                        
“innowacyjny 

przemysł 
włókienniczy/

przemysł mody” 
/ Centrum 

innowacyjnego 
przemysłu 

włókienniczego (część 
wystawiennicza)

Seminarium                          
“społeczna 

odpowiedzialność 
Biznesu jako narzędzie 
budowy silnych marek”

Seminarium                      
“Przedsiębiorco 

eksportuj! 
internacjonalizacja 

polskich msP 
niezbędnym warunkiem 

konkurencyjności 
polskich regionów “

Seminarium                                   
“rynek pracy w aspekcie 

urzędów Pracy “

Seminarium 
“Biotechnologia”

warsztaty               
“Budowanie 

marki”

ViP room

11.30-12.00

przerwa kawowa

12.00-12.30

przerwa kawowa

Promocja książki                      
sławomira 

lachowskiego                                
“droga 

ważniejsza niż 
cel “

Konferencja 
prasowa godz. 

11-11.30

12.00-13.00 Konferencja                               
Connectiva -  

“w biznesie liczą się 
kontakty”

Sesja plenarna                                                     
“nowoczesne 

usługi biznesowe 
(BPo, ito). 

Źródło innowacji 
oraz większej 
efektywności 

regionów. strategie 
pozyskiwania 
inwestorów”

12.30-14.30 Centrum 
innowacyjnego 

przemysłu 
włókienniczego (część 

wystawiennicza)

Seminarium Partnera                     
“Bank Pko BP”

Seminarium                      
“Przedsiębiorco 

eksportuj! 
internacjonalizacja 

polskich msP 
niezbędnym warunkiem 

konkurencyjności 
polskich regionów“

Seminarium                                                    
“rynek pracy w aspekcie 

urzędów Pracy “

Seminarium 
“Biotechnologia”

Konferencja                
“ekologia w 

przedsiębiorstwie 
- realne 

oszczędności czy 
niepotrzebne 

wydatki”

13.00-14.30 Konferencja                                            
Connectiva -  

“w biznesie liczą się 
kontakty”

Sesja plenarna                                                
“finansowanie 

przedsiębiorczości 
w nowym okresie 
programowania”

14.30-15.30 lunch 14.30-15.30 lunch

15.30-16.30 Konferencja                                            
Connectiva -  

“w biznesie liczą się 
kontakty”

wydarzenie 
 towarzyszące                                                             

media przyszłości
15:30 - 17:00

15.30-17.30 Centrum 
innowacyjnego 

przemysłu 
włókienniczego (część 

wystawiennicza)

Panel dyskusyjny                          
“jestem studentem, 

jestem przedsiębiorcą  - 
narzędzia wspierania 

młodego biznesu”

19.00-22.00 uroczysta Gala V euroPejskieGo forum GosPodarzceGo - uczestnictwo tylko za okazaniem zaProszenia na Galę 
wręczenie naGrody GosPodarczej województwa ŁódzkieGo
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salony Branżowe
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8.30-10.30 międzynarodowe 
sympozjum 
Biznesowe 

8.30-10.30 ViP room Press

9.30-10.30 Salon branżowy                                
“innowacyjne 
włókiennictwo 

 i przemysł mody”

Salon branżowy               
“rolnictwo ekologiczne 
i przetwórstwo rolno-

spożywcze”

Salon branżowy                    
“energetyka i odnawialne 

źródła energii“

Salon 
branżowy    

“Bio i nano 
technologie“

Salon branżowy 
“infrastruktura 

i transport”

Salon branżowy                                                        
“it/ict”

10.30-11.30 Sesja plenarna                                   10.30-11.30

11.30-12.00 przerwa kawowa 11.30-12.00 przerwa kawowa

12.00-14.30 12.00-14.30 Salon branżowy                                
“innowacyjne 
włókiennictwo 

 i przemysł mody”

Salon branżowy     
“rolnictwo ekologiczne 
i przetwórstwo rolno-

spożywcze”

Salon branżowy                        
“energetyka i odnawialne 

źródła energii“

Salon 
branżowy    

“Bio i nano 
technologie” 

Salon branżowy 
“infrastruktura 

i transport”

Salon branżowy                                                        
“it/ict”

14.30-15.00 uroczyste 
zakoŃczenie               

V euroPejskieGo 
forum 

GosPodarczeGo

14.30-15.00

15.00-18.00 Sesja B2B
15.00-16.00 lunch

15.00-18.00
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accomPanyinG eVents
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8.30-9.00 welcome coffee/reGistration

9.00-10.00 official 
oPeninG 

ceremony of 
the euroPean 

economy forum

10.00-11.30 Plenary session                                 
“innovative 

economy sectors 
as a key to modern 
local government 

strategies - 
development, 
competition, 
cooperation”

Plenary session                                                                           
“cooperation in 

new competitiveness 
conditions: 

entrepreneurs - 
companies - regions 

- countries”

10.00-12.00 Plenary session                      
“innovative textile 

and fashion industry” 
/ Centre for innovative 

textile industry 
(exhibition part)

Seminar                           
“Business social 

responsibility as a tool for 
creating strong brands”

Seminar               
“i order you to export! 
internationalization of 
Polish smes as a pre-

condition for 
competitiveness of 

Polish regions”

Seminar                                    
“job market in the labour 

office perspective”

Seminar  
“Biotechnology”

warsztaty               
“Brand building”

ViP room

11.30-12.00

coffee break

12.00-12.30

coffee break

Promotion of                       
sławomir 

lachowski’s 
book “Road more 
important than its

goal”

Press 
conference 
11-11.30

12.00-13.00 Connectiva 
conference - 

“Those are contacts 
that count in 

business”

Plenary session                                                     
“modern business 

services (BPo 
ito). “source of 
innovation and 

increased efficiency 
of regions. strategies 
for gaining investor”

12.30-14.30 Centre for innovative 
textile industry 

(exhibition part)

Partner Seminar                    
“Bank Pko BP”

Seminar                       
 “i order you to export! 

internationalization 
of Polish smes as 

a pre-condition for 
competitiveness of Polish 

regions”

Seminar                                                     
“job market in the labour 

office perspective”

Seminar  
“Biotechnology”

Konferencja                
“ecology in an 

enterprise - 
true savings or 

unnecessary cost”

13.00-14.30 Connectiva 
conference - 

“Those are contacts 
that count in 

business”

Plenary session                                                
“entrepreneurship 

financing in the 
new programming 

period “

14.30-15.30 lunch 14.30-15.30 lunch

15.30-16.30 Connectiva 
conference - 

“Those are contacts 
that count in 

business”

accompanying event                                                           
media of the future 

15:30 - 17:00

15.30-17.30 Centre for innovative 
textile industry 

(exhibition part)

discussion panel                          
“i’m a student, i’m a 
businessman - tools 

for supporting young 
businesses”

19.00-22.00 solemn Gala of the euroPean economy forum - ParticiPants must Present an inVitation to lodzkie reGion economy award 
the ceremony of economic awards of the lodzkie reGion
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Branch salons
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8.30-10.30 international 
Business symposium

8.30-10.30 ViP room Press

9.30-10.30 Branch salon                               
“innovative textile and 

fashion industry”

Branch salon                
“ecological agriculture and 

food processing”

Branch salon                     
“Power industry and 

renewable energy sources”

Branch 
salon     “Bio 

and nano-
technologies”

Branch salon  
“infrastructure 
and transport”

Branch salon                                                         
“it/ict”

10.30-11.30 Plenary session                                   10.30-11.30

11.30-12.00 coffee break 11.30-12.00 coffee break

12.00-14.30 12.00-14.30 Branch salon                               
“innovative textile and 

fashion industry”

Branch salon                
“ecological agriculture and 

food processing”

Branch salon                     
“Power industry and 

renewable energy sources”

Branch 
salon     “Bio 

and nano-
technologies”

Branch salon  
“infrastructure 
and transport”

Branch salon                                                 
“it/ict”

14.30-15.00 official closinG 
ceremony of 

the euroPean 
economy forum

14.30-15.00

15.00-18.00 B2B session
15.00-16.00 lunch

15.00-18.00
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