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Informacja prasowa 
Warszawa, 6 października 2020 roku 

Networking online z biznesem na ośmiu piętrach 

Nowe rozwiązania do networkingu online działają podczas trwających właśnie 8. Targów CSR, 
czyli największego w Polsce wydarzenia na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego 
rozwoju. Codziennie od 5 października do 9 października w godz. 13:30-15:00 można poznawać 
wystawców i uczestników wydarzenia na stronie https://live.remo.co/e/targicsr/register.  

Wystawcy, w tym m.in. Jeronimo Martins Polska, ERGO Hestia, Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji – Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności, Siemens, Bank BNP Paribas, 
CCC Spółka Akcyjna, CEMEX Polska Sp. z o.o., Deloitte, Energa Grupa ORLEN, Fundacja Orange, 
Fundacja ORLEN, Fundacja Veolia Polska, ING Bank Śląski, Leroy Merlin Polska, Lyreco Polska S.A., 
Sanofi, Santander Bank Polska S.A., biorą udział w sesjach networkingowych (stoliki wystawców 
na piętrach, informacja tutaj: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-
content/uploads/2020/10/TARGI-CSR-2020_pietra-1600x900-v2.pdf). Z przedstawicielami 
wystawców można porozmawiać na przykład o realizowanych przez firmy działaniach na rzecz 
społeczności lokalnych, strategiach odpowiedzialnego biznesu, ochronie środowiska naturalnego, 
odpowiedzialnym miejscu pracy, zrównoważonej konsumpcji.  

Tematy poruszane przy stolikach wystawców dostępne są na stronie: 
https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/co-piszczy-w-csrwpl-dolacz-do-sesji-
networkingowej-targicsr-na-platformie-remo-godz-1330-1500/  

Przysiądź się do eksperta - czyli jak działa Remo.co? 

Sześcioosobowe stoliki pozwalają na prezentację działań, ale także dyskusję na istotne tematy z 
zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. Aby aktywnie brać udział w sesji networkingowej:  

 wchodzisz na stronę: https://live.remo.co/e/targicsr/register o 13:30; 

 wciskasz przycisk „Join to the event” i logujesz się na platformie; 

 o godz. 13:30 przedstawiciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu na tzw. wirtualnej scenie 
wita uczestników, więc korzystanie z platformy rozpocznie się po zakończeniu 
wystąpienia; 

 klikasz dwa razy na stolik, do którego chcesz się dosiąść; 

 w tym czasie wyświetlają się osoby z włączonymi kamerami i mikrofonami, które teraz 
rozmawiają przy stoliku; 

 włączasz  kamerę i mikrofon, aby wziąć udział w rozmowie (odznaczasz, aby zmieniły kolor 
na „zielony”); 

 na różnych piętrach usytuowani są różni wystawcy (kolejność alfabetyczna); 

 po lewej stronie wybierasz piętro na którym chcesz dosiadać się do stolika wystawcy; 

 organizatorzy przewidzieli kilka wolnych stolików do osób, które chciałyby porozmawiać 
także z innymi uczestnikami wydarzenia (dostępne kolejno na piętrach 5., 6., 7., 8.); 

https://live.remo.co/e/targicsr/register
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/10/TARGI-CSR-2020_pietra-1600x900-v2.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/10/TARGI-CSR-2020_pietra-1600x900-v2.pdf
https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/co-piszczy-w-csrwpl-dolacz-do-sesji-networkingowej-targicsr-na-platformie-remo-godz-1330-1500/
https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/co-piszczy-w-csrwpl-dolacz-do-sesji-networkingowej-targicsr-na-platformie-remo-godz-1330-1500/
https://live.remo.co/e/targicsr/register
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  podczas zabrania głosu na scenie, następuje tymczasowe zatrzymanie korzystania z 
platformy Remo.co. 

 

#TargiCSR 

Ósma edycja Targów CSR, największego w Polsce wydarzenia poświęconego odpowiedzialnemu 
biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi, rozpoczęła się 5 października i potrwa do 9 
października. Po raz pierwszy w historii Targi CSR odbędą się wyłącznie w formule online. 
Zachowane są kluczowe elementy inicjatywy: część wystawowa (https://targicsr.webexpo.pl/), 
konferencyjna (odpowiedzialnybiznes.pl) oraz networkingowa 
(https://live.remo.co/e/targicsr/register). Organizatorem wydarzenia jest Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. 

Główną platformą wiedzy na temat przebiegu 8. Targów CSR online jest strona 
odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr. Uczestnicy wydarzenia znajdą na niej szczegółowe informacje 
na temat 5-dniowego przebiegu targów oraz tego, jak aktywnie brać udział w ich poszczególnych 
częściach. 

– Nowa  formuła tegorocznych Targów CSR jest rozwiązaniem odpowiadającym wyzwaniom 
dzisiejszej rzeczywistości. Przenosząc je do przestrzeni wirtualnej,  staraliśmy się uwzględnić 
wszystkie zalety stacjonarnego wydarzenia. Dzięki różnorodności wystawców w przestrzeni online, 
prezentowanych dobrych praktyk i rozwiązań, wydarzenie pozostaje nadal  największą w Polsce 
tego typu platformą wymiany CSR-owych idei, usług i produktów. Zaproponowaliśmy również 
unikalny sposób networkingu z możliwością wyboru tematów i rozmówców oraz bogaty, 
pięciodniowy program części konferencyjnej. Zapraszamy do aktywnego udziału i wykorzystania 
czasu w ramach 8. Targów CSR online – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 
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 Targi CSR online kierowane są do szerokiego grona odbiorców. To wydarzenie adresowane 
zarówno do biznesu, jak i jego otoczenia: społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, 
uczelni, szkół, mediów, administracji i samorządów. Formuła online sprawia, że każdy, niezależnie 
od miejsca zamieszkania, będzie mógł przez 5 dni brać czynny udział w Targach CSR. 

Więcej informacji o wydarzeniu: 

Strona internetowa:  http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr 

Lista wystawców: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/wystawcy/ 

Część konferencyjna: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/konferencja/ 

Część networkingowa: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/networking/ 

Kampania #5latSDGs: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/5latsdgs/ 

Informacje o 8. Targach CSR na Facebooku: 
https://www.facebook.com/events/1275927272614450/ 

Hashtag wydarzenia: #TargiCSR 

Newsletter Targów CSR: http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/newsletter-targow-csr/ 

  

Organizacje i media wspierające wydarzenie 

Organizator: Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Partner główny: Jeronimo Martins Polska 

Partnerzy: ERGO Hestia, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Europejskiego 
Korpusu Solidarności, Siemens 

Patronat honorowy: CSR Europe, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezydent m.st. Warszawy, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Partner medialny: Rzeczpospolita 

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Federacja 
Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Przedsiębiorstwo Fair Play, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza 

Patroni medialni: Polityka, Clear Channel Poland, Instytut Monitorowania Mediów (IMM), My 
Company Polska, Odpowiedzialny biznes – Kompendium CSR, CR Navigator, Teraz Środowisko, 
kampaniespoleczne.pl, ngo.pl, PulsHR.pl, PRoto.pl 

Menedżerka projektu:  

http://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/konferencja/
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 Marta Górska, mobile: 661 295 001, e-mail: marta.gorska@fob.org.pl  

Kontakt dla mediów: 
Agnieszka Siarkiewicz, mobile: 669 510 483, e-mail: agnieszka.siarkiewicz@fob.org.pl  

*** 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją 
pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w 
kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem 
przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy 
ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na 
stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl. 
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