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BIZNESOWY EVENT MORSKI 

Mając na uwadze potencjał rozwojowy gospodarki morskiej i śródlądowej 

województwa zachodniopomorskiego oraz wizję regionu o mocnej i ugruntowanej pozycji 

ekonomicznej kraju, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. jako instytucja 

działająca na rzecz rozwoju regionu, wychodzi z inicjatywą organizacji Biznesowego Eventu 

Morskiego.  

Wydarzenie, skupiając przedstawicieli władz samorządowych oraz przedsiębiorstw 

związanych z branżą morską, jest okazją do zwrócenia uwagi na te firmy, których strategia 

działania jest doskonałym przykładem zaspokajania aktualnych i przyszłych potrzeb rynku 

branżowego – zarówno w pespektywie makro, jak i mikro ekonomicznej. Jest także 

doskonałym momentem na ukazanie strategicznych kierunków rozwoju regionu, wynikających 

z dynamicznej ekspansji branży morskiej.  

Kwintesencją wydarzenia będzie Marine Business Mix czyli strefa wolnego networkingu, która 

pozwoli na bezpośrednie nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi.  

Dopełnieniem wydarzenia, obok modułów handlowo-merytorycznych będzie biznesowy rejs 

statkiem, ukazujący uczestnikom piękno otaczającej fauny i flory nabrzeża Odry oraz 

industrialne zakątki portowe.   
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         PROGRAM WYDARZENIA 

 

09.00. – 10.00.           Rejestracja i poczęstunek  

10.00. – 11.00.   Preludium „Czy Szczecin stać na bycie liderem?”  

11.00. – 12.30.           I Blok dyskusyjny 

1. Perspektywy rozwoju branży przez pryzmat obecnej sytuacji Pomorza Zachodniego. 

Dyskusja, której uczestnikami będą przedstawiciele samorządu, stowarzyszeń branżowych oraz 

firm mających doświadczenie w przedmiotowym środowisku. 

 Administracja 

„Od słów do czynów” – co zrobić by deklaracje władz stały się faktycznym działaniem na rzecz 

gospodarki morskiej. 

 Klaster 

„Synergia działania” – Połączenie idei i działań korzyścią dla przedsiębiorstw  

i Metropolii Szczecińskiej  

2. Branża morska od „kuchni” – perspektywy i bolączki  

Dyskusja będzie poruszała tematykę związaną aktywnością gospodarczą firm branżowych 

działających w regionie. Środowisko biznesowe, odnosząc się do wystąpienia przedmówców, 

zaprezentuje własne stanowisko. Mówione zostaną kwestie związane z gospodarką 

magazynową, około portową oraz transportem intermodalnym. Przedstawione zostaną 

przykładowe rozwiązania powtarzających się w branży problemów.  

 Biznes 

„Być liderem” – Pomysły dla Szczecina na skuteczne i efektywne wykorzystanie potencjału 

społeczno-gospodarczy Metropolii Szczecińskiej  

12.30. – 13.00.   Przerwa kawowa, poczęstunek 

13.00. – 14.30.  II Blok dyskusyjny  
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3.  Technologie i rozwiązania usprawniające pracę przedsiębiorstw w branży morskiej.  

Panel będzie wskazywał na start-upowy potencjał, który w nowatorski sposób może 

zarówno usprawnić i zoptymalizować procesy zachodzące w podstawowej działalności 

przedsiębiorstw branżowych, jak i podnieść poziom bezpieczeństwa ich pracowników oraz 

floty.  

 Innowacje 

„Kurs na innowacyjność” Szczecin latarnią dla innowacyjnych pomysłów na rzecz gospodarki 

morskiej 

4. Dobry pracownik w branży na miarę złota!  

W panelu zostaną poruszone tematy dotyczące problematyki zasobów ludzkich 

 w branży morskiej. Przedstawione zostaną sposoby na pozyskanie nowych pracowników oraz 

propozycje ich utrzymania w jednym miejscu. Do Dyskusji zaproszone zostaną formy 

zajmujące się działalnością HR oraz przedstawiciele środowiska akademickiego oraz 

techników. 

 Edukacja 

„Zatrzymać brylanty, przyciągnąć diamenty” –  Kotwica dla młodych przedsiębiorczych osób 

wiążących swoją przyszłość z gospodarką morską wabikiem dla reszty.   

14.30. – 16.00    Strefa wolnego networkingu  

15.00. – 16.15. Lunch  

16.30. – 18.30. „Biznesowy” Rejs po Odrze- Bez krawata szlakiem 

Inwestorów 

Biznesowy Event Morski jest pomysłem, który powstał w odpowiedzi na potrzeby 

 i oczekiwania mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w oparciu o możliwości i potencjał 

rozwojowy województwa. Przybierze on charakter konferencji połączonej z wydarzeniem 

targowo-wystawienniczym stanowiącym doskonały sposób sprzedaż marki i bezpośrednie 

nawiązanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami regionalnymi, krajowymi oraz 

zagranicznymi.  
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Cześć konferencyjno-wystawiennicza wydarzenia będzie trwała w tym samym czasie. 

Przestrzeń wystawców (Docelowej Grupy Wsparcia), będzie zorganizowana w przejrzysty 

sposób, tak aby każdy uczestnik mógł zaprezentować swoją ofertę. Agencja dodatkowo 

wyeksponuje ofertę każdego wystawcy w ramach prezentacji multimedialnej wyświetlanej  

w kuluarach wydarzenia.  

Jednocześnie, Organizator planuje zagospodarować przestrzeń otaczającą budynek, na 

czas trwającego Eventu. W tym celu stworzona zostanie wystawiennicza strefa biznesu,  

w ramach której wyeksponowane zostaną wielkogabarytowe obiekty o przeznaczeniu 

usprawniającym funkcjonowanie gospodarki morskiej. Przestrzeń będzie dedykowana tym 

firmom, których działalność w znaczący sposób usprawnia funkcjonowanie branży morskiej 

nie tylko w kraju, ale również za granicą. Przedstawione działanie pozwoli na podkreślenie 

formuły wydarzenia, którego zadaniem będzie stworzenie możliwości do: szczerej dyskusji, 

nawiązania nowych kontaktów handlowych, poznania potencjalnej konkurencji oraz wspólnej 

wymiany doświadczeń branżowych. 

Konferencja składać się będzie z dwóch bloków dyskusyjnych poprzedzonych 

oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia. Osobą, która wprowadzi uczestników do poruszanej 

tematyki obok sylwetek przedstawicieli Władź samorządowych, będzie prezenter TVN24, 

który omówi pokrótce sytuację gospodarczą nawiązując do rozwoju branży morskiej. Stawiając 

kontrowersyjną tezą (np. Szczecin jest wiecznie trzeci) zaprosi uczestników do dyskusji 

planowanych w ramach bloków konferencyjnych. 

Kolejnym etapem będą cztery panele merytoryczne skupiające się w ramach dwóch 

bloków dyskusyjnych. Każdy panel będzie do siebie nawiązywał stwarzając uczestnikom 

możliwość kreacji własnych wniosków. Formuła, stanowiąc dość kontrowersyjny twór 

kontrastujący pozornie różne swery, będzie skłaniała uczestników do aktywnego udziału  

w dyskusji. Event ma być bowiem swoistego rodzaju platformą wymiany doświadczeń, 

nowinek technologicznych oraz możliwości, której konsekwencją będą pomysły mogące 

usprawnić rozwój branży morskiej w regionie.  
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Schemat ideowy Eventu, prezentuje poniższy rysunek oraz tabela. 
 

 
 
 
 

Tematyka  

 

 

„Biznesowy Event Morski” Biznes pod pełnymi żaglami  

Preludium 

Powitanie uczestników 

Postawienie tezy 

Lokalizacja Scena główna 

Moderator Prezenter TVN 

Uczestnicy Prezydent Gminy Miasto Szczecin 

Marszałek Województwa 

 I Blok dyskusyjny 2 Blok dyskusyjny 

Panele  1- 
Rozwój branży 
przez pryzmat 

obecnej sytuacji 
Pomorza 

Zachodniego 

2- 
Branża morska od 

„kuchni” – 
perspektywy i 

bolączki 

4. 
Zatrzymać 
brylanty, 

przyciągnąć 
diamenty 

3. 
Nowoczesne 
technologie i 

rozwiązani dla 
morza- czyli jak 

ułatwić sobie 
pracę 

 

Grupa  Administracja 

Klaster 

Biznes Edukacja HR Innowacje 
Start-up 

Biznes 

lokalizacja  S. główna S. prawa S. lewa S. główna S. Prawa 

Moderator Prof. US dr. Hab. Mariusz Jedliński – 
Kierownik Katedry Logistyki WZIEU 

Konrad Frontczak – Prezes Zarządu Centrum 
Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z 

o.o. 

Paneliści  Prezydent Miasta Bulk Cargo LSJ Group Sp. 
z o.o. 

CIAM Sp. z 
o.o. 

Bulk Cargo 

  Marszałek 
Województwa 

Zarząd Portu 
Morskiego 

Zachodniopomo
rskie 

Appidea Sp. z 
o.o. 

Zarząd Portu 
Morskiego 
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Szczecin 
Świnoujście 

Technikum 
Edukacji 

Morskiej i 
Politechnicznej 

Szczecin 
Świnoujście 

  Prezes 
Zachodniopomorski

ego Klastra 
Morskiego 

DB Port Akademia 
Morska 

Sup4Nav Sp. z 
o.o. 

DB Port 

  Prezes Klastra 
Morskiego 
Pomorza 

Zachodniego 

PKP Cargo Akademickie 
Centrum Karier 

OT Logistics PKP Cargo 

   Euroafica Koło Logistyki  Fundacja 
Centrum 

Technologii 
Morskich 

Euroafica 

   Unity Line   Unity Line 

       

tematyka Konkluzja, podziękowania dla uczestników, zaproszenie do udziału w networkingu,  

Lokalizacja Scena główna 

Moderator Prezenter TVN 24 

Uczestnicy Moderatorzy Bloków dyskusyjnych, Publika 

 

Dodatkowym punktem wydarzenia będzie strefa wolnego networking „Marine 

Business Mix”, która dzięki swej specyfice pozwoli nawiązać cenne kontakty pomiędzy 

uczestnikami wydarzenia. Formuła będzie polegała na skomunikowaniu firm stanowiących 

Docelową Grupę Wsparcia z innymi przedsiębiorcami uczestniczącymi w wydarzeniu. Giełda 

będzie swoistego rodzaju platforma komunikacji i kooperacji. Spotkania bezpośrednie wpłyną 

na umocnienie wizerunku podmiotów DGW, umożliwiając im tym samym pozyskiwanie 

nowych kontaktów i zdobywanie nowych rynków zbytu.  

 Akcentem kończącym wydarzenie, będzie „Biznesowy Rejs statkiem „Joanna”. 

Przewrotnym jest jednak fakt, że „biznesowi” będą jedynie goście. Sam rejs zorganizowany 

zostanie w przyjemnym, luźnym klimacie, który będzie skłaniał uczestników do poluźnienia 

krawatów. Piękno otaczającej fauny i flory obszarów Nadodrzańskich wzbogacone cennym 

towarzystwem biznesowym, wykreuje atmosferę, która skłoni do „niekontrolowanej” 

kooperacji. Jednocześnie, uczestnicy będą mogli zapoznać się z industrialnymi zakątkami  
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portowymi przeznaczonymi pod inwestycje oraz rozwijającymi się możliwości korzystania  

z zakątków wodnych czy szlaków dla amatorów żeglarstwa. 


