
 



Szanowni Państwo, 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do grona Wystawców 

IV Małopolskiego Forum Finansowego, które odbędzie się 

29 października 2019 r. w prestiżowej lokalizacji - Starej 

Zajezdni przy ul. Wawrzyńca w Krakowie. Organizatorem 

spotkania jest Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A.  

Rok 2019 to kolejny rok perspektywy finansowej 2014-2020, 

w której Polska dysponuje największymi jak do tej pory 

środkami z Funduszy Europejskich. Środki te, mądrze 

wykorzystane w istotny sposób mogą przyczynić się do 

zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców, 

a tym, którzy dopiero podejmują decyzję o rozpoczęciu 

działalności, mogą ułatwić start.  

IV Małopolskie Forum Finansowe – to jednodniowe 

wydarzenie o charakterze edukacyjno-informacyjnym, 

organizowane po raz czwarty przez MARR SA. Tworzą je 

łącznie cztery różne formy aktywności tj.: konferencja 

„Rozmawiamy o funduszach dla przedsiębiorczych”, 

Targi Produktów i Usług dla Biznesu, Seminaria oraz 

Doradztwo. 

Celem wydarzenia jest wsparcie budowy przewagi 

konkurencyjnej małopolskich firm poprzez podniesienie 

świadomości przedsiębiorców i potencjalnych 

przedsiębiorców w zakresie aktualnej oferty pozwalającej na 

pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania na 

prowadzoną działalność oraz na rozwój biznesu. Naszą 

ambicją jest stworzenie profesjonalnej platformy wymiany 

poglądów dla małopolskich przedsiębiorców, która 

umożliwiłaby również bezpośredni kontakt z instytucjami 

sektora finansowego, centrami badawczo-rozwojowymi, 

instytucjami otoczenia biznesu, firmami konsultingowymi, 

szkoleniowymi. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że Państwa udział 

w IV Małopolskim Forum Finansowym w roli Wystawcy 

przyniesie obu stronom szereg wymiernych korzyści.  

Serdecznie zapraszamy do współpracy! 

 

 



Informacje o Organizatorze 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest 

wiodącą instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego. 

Spółka specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw oferując 

pomoc finansową, doradczą, inwestycyjną i szkoleniową. 

Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych 

i pomaga bezpiecznie inwestować w Małopolsce. Aktywnie 

wspiera eksport, oferując profesjonalne doradztwo i dostęp do 

międzynarodowej sieci kontaktów. MARR S.A. wspiera transfer 

pomiędzy nauką i biznesem, promuje nowe technologie oraz 

zapewnia kapitał dla wykorzystania innowacyjnych rozwiązań. 

Oferta firmy obejmuje szeroki pakiet usług dla start-upów, 

wsparcie merytoryczne i zindywidualizowaną obsługę dla osób 

planujących osiągnąć sukces w innowacyjnym biznesie.  

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. aktywnie 

uczestniczy w inicjatywach służących promocji 

przedsiębiorczości i wspierających rozwój regionu. Spółka jest 

sprawdzonym organizatorem i współorganizatorem wielu 

prestiżowych, cyklicznych wydarzeń, wśród których wymienić 

można Forum Ekonomiczne w Krynicy – Zdroju, Targi Edukacji 

Nowoczesnej czy spotkania pod nazwą „Ważne sprawy 

małopolskich przedsiębiorców”. 

Warto zauważyć, iż organizowane przez MARR S.A. spotkania 

przedstawicieli instytucji finansowych, inwestorów 

kapitałowych, funduszy wysokiego ryzyka i jednostek 

badawczo-rozwojowych były jednymi z pierwszych branżowych 

ofert tej rangi w Małopolsce. 

 

  



Informacje o IV Małopolskim Forum 

Finansowym  

Termin: 

29 października 2019 r., godz. 10.00 – 16.00 

Program  

10.00 - 16.00 KONFERENCJA – Rozmawiamy 

o funduszach dla przedsiębiorczych 

Moduł I - Firma bardziej kreatywna i innowacyjna – 

jak pozyskać finansowanie na rozwój – aktualna oferta 

Moduł II- Nową firmę czas zacząć 

Moduł III – Czy e-pieniądz to również pieniądze dla firmy? 

Wśród panelistów znajdą się przedstawiciele Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badania 

i Rozwoju, władz samorządowych, instytucji otoczenia biznesu, 

świata polityki, nauki i biznesu. 

10:00 - 16:00 TARGI PRODUKTÓW I USŁUG DLA 

BIZNESU 

Prezentacja ofert ok. 60 wystawców, reprezentujących m.in.: 

instytucje sektora finansowego, fundusze kapitałowe 

i fundusze poręczeniowe, centra badawczo-rozwojowe, 

instytucje otoczenia biznesu, firmy konsultingowe 

i szkoleniowe. 

10.00 - 16.00   SEMINARIA / WARSZTATY 

10.00 - 16.00  USŁUGI DORADCZE 

Miejsce wydarzenia: 

Stara Zajezdnia - Kraków ul. św. Wawrzyńca 12 

 

Patroni / Partnerzy Wydarzenia: 

Prośba o objęcie Patronatem Honorowym Forum skierowana  

do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, 

Marszałka Województwa Małopolskiego. 

Partner Merytoryczny – Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

Partner – Centrum Transferu i Technologii Politechniki 

Krakowskiej. 



IV MAŁOPOLSKIE FORUM FINANSOWE 
Oferta dla Wystawców 
 
Pakiet Podstawowy: 

 Stoisko na poziomie „0” o powierzchni 1,5 m². 

 Reklama w elektronicznym katalogu targowym stanowiącym 
zakładkę strony internetowej Forum www.marr.pl/4mff (dane 
firmy, logo oraz krótki opis działalności - do 250 znaków)  

 Prezentacja elektroniczna firmy Wystawcy wyświetlana na 
monitorach wewnątrz hali targowej – (30 sekundowa 
prezentacja wyświetlana 8 razy podczas trwania Forum). 

 Ekspozycja jednego baneru typu roll-up podczas Forum. 

 Nazwa i logo wystawcy na identyfikatorze. 

Cena pakietu: 2 000zł netto 

Zabudowa stoiska obejmuje*: 
Ladę wystawienniczą zabudowaną z trzech stron o wymiarach 
50x100x100, fryz nad ladą z nazwą Wystawcy, półkę, podłączenie 
do energii elektrycznej o mocy do 3kW 230V, 2 krzesła. 

*Dla pierwszych zainteresowanych wystawców oferujemy możliwość 
wyboru lokalizacji stoiska oraz korzystną ofertę cenową. 

Pakiet Premium (dostępnych jest 7 pakietów): 

 Stoisko Business circle o powierzchni 4,7 m². 

 Reklama w elektronicznym katalogu targowym stanowiącym 
zakładkę strony internetowej Forum www.marr.pl/4mff (dane 
firmy, logo oraz krótki opis działalności - do 500 znaków). 

 Prezentacja elektroniczna firmy Wystawcy wyświetlana na 
monitorach wewnątrz hali targowej – (60 sekundowa 
prezentacja wyświetlana 8 razy podczas trwania Forum). 

 Ekspozycja jednego banneru typu roll-up podczas Forum. 

 Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych wśród 
uczestników Forum przez hostessy. 

 Nazwa i logo wystawcy na identyfikatorze. 

Cena pakietu: 3 500 zł netto 

Zabudowa stoiska obejmuje*: 
Zabudowę stoiska w formie koła o powierzchni 4,7 m², stół, 
miejsca siedzące dla ok. 6 osób, podłączenie do energii 
elektrycznej o mocy do 3kW 230 V. 

*Dla pierwszych zainteresowanych wystawców oferujemy możliwość 
wyboru lokalizacji stoiska oraz korzystną ofertę cenową. 

  

http://www.marr.pl/4mff
http://www.marr.pl/4mff


DODATKOWE USŁUGI REKLAMOWE 
 
 

1. Reklama w elektronicznym katalogu targowym stanowiącym 
zakładkę strony internetowej Forum www.marr.pl/4mff: 

 Nazwa Wystawcy z hiperłączem do 
strony www klienta. 

150 zł + VAT 

 

 2 500 znaków + grafika 400 zł + VAT 

 5 000 znaków + grafika  800 zł + VAT 

 Film promocyjny Wystawcy na 
stronie www Forum 

400 zł + VAT 

 
2. Dystrybucja materiałów reklamowych 

przez MARR S.A. 
400 zł + VAT 

3. Totemy interaktywne. 200 zł + VAT 

4. Emisja materiałów reklamowych na  
małych ekranach w hali targowej. 

500 zł + VAT 

5. Emisja materiałów reklamowych  
na dużym ekranie i małych ekranach  
w hali targowej. 

800 zł + VAT 

6. Prezentacja własna - 30 minut - 
zapewnienie sali seminaryjnej (30m²) 

1 500 zł + VAT 

7. Logo Wystawcy na Fryzie 150 zł + VAT 

8. Flagi reklamowe przed obiektem. 2 000 zł + VAT 

9. Balon reklamowy 5 000 zł + VAT 

10. Słupy reklamowe, konstrukcje 

identyfikacyjne, samochody 
wycena 

indywidualna 

11. PAKIET "SMYCZE" dostarczone przez  

wystawcę, wydawane wraz 

z identyfikatorami dla wystawców. 

wycena 
indywidualna 

 

 



MOŻLIWOŚCI PROMOCJI DLA  FIRM, KTÓRE  
NIE PREZENTUJĄ SWOJEJ OFERTY NA FORUM: 

REKLAMA w elektronicznym katalogu targowym stanowiącym 
zakładkę strony internetowej Forum www.marr.pl/4mff  
(2000 znaków + grafika) 
1 500 zł + VAT 

DYSTRYBUCJA materiałów reklamowych podczas Forum 
800 zł + VAT 

EKSPOZYCJA banneru roll-up podczas Forum  
800 zł + VAT 

PREZENTACJA WŁASNA - 30 minut - udostępnienie sali 
seminaryjnej (30m²)  
3 000 zł + VAT 

 
 
 
 
KONTAKT:  
 
Wszystkich zainteresowanych ofertą sponsorsko - 
wystawienniczą IV Małopolskiego Forum Finansowego 
zapraszamy do kontaktu. 
 
Joanna Wołkowicz 
Specjalista ds. zarządzania projektami 
 
Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
 
Tel. 12-617-66-22 
joanna.wolkowicz@marr.pl  
 
 

 

http://www.marr.pl/4mff
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