


Organizowany przez Związek POiD, Kongres Stolarki Polskiej jest najważniejszym wydarzeniem 
dedykowanym polskiej branży stolarki budowlanej. Co roku przyciąga ponad 300 uczestników – właścicieli i 
przedstawicieli kadry zarządzającej firm z sektora stolarki budowlanej, reprezentantów świata biznesu, 
nauki i polityki oraz liczne grono dziennikarzy. 
 
Kongres Stolarki Polskiej to miejsce spotkań i dyskusji na najważniejsze tematy związane 
z funkcjonowaniem sektora. Udział w wydarzeniu jest doskonałą okazją do wymiany wzajemnych 
doświadczeń, integracji środowiska, nawiązania bezcennych kontaktów biznesowych oraz rozmów na temat 
dalszych kierunków rozwoju branży. Głos każdego z uczestników Kongresu ma wpływ na to, jak będzie 
kształtować się jej przyszłość! 



Część merytoryczna jest zawsze mocnym punktem Kongresu. Tym razem podzielono ją na 3 bloki 
tematyczne. W pierwszej części, debatujący rozmawiać będą na temat zmiany w zakresie współczynnika 
przenikalności cieplnej stolarki otworowej (perspektywa 2021). Drugi panel będzie dotyczył sukcesji w 
firmach, a w trakcie panelu m.in. poruszone zostaną najtrudniejsze kwestie dotyczące podejmowania decyzji 
o przyszłości firmy. Podczas trzeciego bloku tematycznego eksperci debatować będą o użyciu 
nowoczesnych narzędziach marketingowych, jako sposobie na budowę przewagi nad konkurencją oraz 
skutecznym dotarcie do klienta. 
 
Gospodarzem spotkania będzie Grzegorz Miśtal, znany dziennikarz i prezenter telewizyjny. 
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Ważną częścią VIII edycji Kongresu Stolarki Polskiej będzie wieczorna Gala, podczas której wręczone 
zostaną wyróżnienia branżowe: 
• Orły Polskiej Stolarki  
• Członkostwo Honorowe Związku POiD, 
• Certyfikaty za udział w kampanii „DOBRY MONTAŻ”  
• Certyfikaty dla firm członkowskich POiD 
 
Po części oficjalnej odbędzie się uroczysta kolacja. 



Partnerzy i Patroni VIII edycji Kongresu 

Partner Strategiczny 

Partnerzy Główni 

Patroni 
Merytoryczni 

Partnerzy Wspierający 

Patron Honorowy 



Patroni Medialni VIII edycji Kongresu 



Strona internetowa 
Kongresu 

1. Zamieszczenie logo Partnera w zakładce „VIII Kongres - Partnerzy” na stronie internetowej 
Kongresu.  
2. Możliwość umieszczenia dostarczonego przez Partnera rotującego bannera reklamowego na 
stronie Kongresu. 
3. Możliwość umieszczenia dostarczonego przez Partnera filmu promocyjnego na stronie 
POiD.eu przez okres 1 miesiąca od zakończenia VIII KSP. 
 
4. Zamieszczenie nazwy lub logo Partnera w newsletterach związanych z wydarzeniem, 
wysyłanych przed i po Kongresie. 
5. Wzmianka o partnerstwie dołączana do każdej wysyłanej do mediów informacji prasowej  
(od momentu podpisania umowy). 
6. Logo Partnera na zaproszeniach zwykłych oraz zaproszeniach VIP, wysyłanych do właścicieli i 
prezesów najważniejszych firm z branży. 
7. Logo Partnera i krótka informacja o firmie (do 800 znaków) w Biuletynie Związku POiD. 
 
 

Działania 
komunikacyjne przed 
Kongresem 
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8. Wyświetlanie logo Partnera w przerwach między panelami dyskusyjnymi w Sali obrad.  
9. Umieszczenie logo Partnera na tablicach informacyjnych znajdujących się w hotelu. 
10. Logo Partnera w notatnikach rozdawanych uczestnikom i w programie Kongresu rozdawanym 
uczestnikom. 
 
11. Uroczyste powitanie Partnera przez prowadzącego podczas oficjalnego otwarcia Kongresu. 
12. Stolik sponsorski podczas Uroczystej Gali. 
 
13. Umieszczenie logo Partnera w materiałach video z Kongresu – making of. 
14. Trzy zaproszenia na Kongres wraz z noclegiem i wyżywieniem dla 3 osób – przedstawicieli 
Partnera. 
15. Gwarantowany udział w  kolejnej edycji kampanii DOBRY MONTAŻ. 10% rabat na udział  
w kampanii. 
 
 

 
 
 

Ekspozycja logo w 
czasie Kongresu 

Promocja w czasie 
Kongresu 
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 Kontakt: 
 

 Paweł Wróblewski 
 Dyrektor Związku POiD 

 
 p.wroblewski@poid.eu 
 kom: +48 510 087 066 
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