ZAPROSZENIE

Mamy

przyjemność

zaprosić

Państwa

do

udziału

w

Great

Public

Spaces

Forum,

międzynarodowym wydarzeniu o charakterze gospodarczo-inwestycyjnym, które odbędzie się w dniach
17-18 maja 2012 r. w Toruniu.
Współorganizatorami i Partnerami GPS Forum są: Urząd Miasta Torunia, Urząd Marszałkowski
Województwa
INTBAU

–

Kujawsko-Pomorskiego,

Międzynarodowe

Zrzeszenie

Instytut
na

Rozwoju

Rzecz

Miast,

Tradycyjnego

Fundacja

Budownictwa,

Sendzimira,
Architektury

i

Urbanistyki pod Patronatem Jego Królewskiej Wysokości Księcia Walii, Krajowa Izba Urbanistów,
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu i inni.
GPS Forum skierowane jest do przedstawicieli samorządów, biznesu, środowiska naukowego i NGO
z Polski i zagranicy, głównie do tych osób i podmiotów, które zajmują się inwestycjami (w tym
planowaniem i finansowaniem inwestycji), urbanistyką, rewitalizacją oraz innych świadczących usługi
w branży budowlanej czy architektonicznej.
Dzięki swojej formule GPS Forum daje możliwość wymiany doświadczeń, prezentacji firmy i usług,
poznania oferty inwestycyjnej miast i regionów z Polski i zagranicy, przedstawienia możliwości
współpracy potencjalnym inwestorom czy nawiązania kontaktów biznesowych z przedstawicielami
samorządów, biznesu i środowisk naukowych.
GPS

Forum

to

odpowiedzialnymi

forum
za

wymiany

projekty,

wiedzy

realizacje

i
i

kontaktów

między

pielęgnację

przestrzeni

różnymi

grupami

publicznej,

w

zawodowymi
tym

terenów

zielonych.
Zakres

merytoryczny

wydarzenia

porusza

aspekty

takie

jak

wymiar

społeczny,

środowiskowy ,

techniczny, przestrzenny i ekonomiczny rewitalizacji i inwestycji w miastach .

GPS Forum składa się z trzech równorzędnych elementów: wykładów, warsztatów i paneli
biznesowych.
Wykłady będą prowadzone przez wybitne autorytety w swojej dziedzinie z krajów takich jak Polska,
USA, Niemcy, Wielka Brytania.
Warsztaty mają charakter otwarty dla uczestników GPS Forum – w konsultacjach mogą wziąć
udział

zarówno

przedstawiciele

samorządów,

jak

i

podmiotów

gospodarczych,

zainteresowanych procesami rewitalizacyjnymi i inwestycyjnymi w miastach .
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bezpośrednio

Podczas paneli biznesowych uczestnicy będą mieli okazję zaprezentowania swojej oferty biznesowej
czy dokonanych realizacji firmy na forum. Jest to niepowtarzalna okazja nawiązania kontaktów
handlowych i biznesowych z potencjalnymi klientami bądź partnerami. Dodatkowo informacja o
każdym

uczestniku

GPS

Forum

znajdzie

się

w

katalogu

,

który

będzie

wręczony

każdemu

uczestnikowi forum.
Ideą GPS Forum jest stworzenie płaszczyzny do wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów oraz do
budowania

partnerskich

relacji

biznesowych

między

przedstawicielami

samorządów,

biznesu

i

środowiska naukowego. To również okazja do przyjrzenia się przyszłym planom rewitalizacyjnym i
inwestycyjnym wybranych podmiotów z krajów takich jak min. Polska, Ukraina, Litwa, Chorwacja czy
Rosja.
W ramach GPS Forum istnieje możliwość wystąpienia z prezentacją skierowaną do potencjalnych
partnerów biznesowych.
GPS Forum składa się z następujących elementów:
−

warsztaty i panele dyskusyjne,

−

wykłady i case study,

−

loża biznesowa – prezentacje poszczególnych uczestników, wymiana doświadczeń i ofert,

−

fast dates - informacyjno-handlowe spotkania przedstawicieli różnych sektorów, wymiana
kontaktów.

Poniżej

znajduje

się

informacja

dotycząca

podstawowych

zasad

uczestnictwa

dla

podmiotów

zainteresowanych udziałem w GPS Forum.
PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW:
Koszt udziału w forum to 1500 złotych netto*.
Cena obejmuje:
−

zakwaterowanie, czyli nocleg 17/18 maja (hotel****),

−

udział w wykładach i warsztatach (17 i 18 maja),

−

udział w panelach biznesowych (fast date, loża biznesowa) (17 i 18 maja),

−

posiłki i przerwy kawowe (17 i 18 maja),

−

pakiet materiałów konferencyjnych,

−

dwie imprezy wieczorne (16 i 17 maja),

−

udział w losowaniu nagród,

−

unikalny dostęp do bazy danych przetargów i kontaktów biznesowych,

−

miejsce w katalogu firm i instytucji, który otrzyma każdy uczestnik forum,

−

możliwość zaprezentowania firmy podczas loży biznesowej** (liczba miejsc ograniczona – decyduje
kolejność zgłoszeń)

Rezygnacja z któregokolwiek elementu nie ma wpływu na koszt udziału w GPS Forum.
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*Do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.
**Wiąże się z kosztami dodatkowymi(kontakt z organizatorem)

Gorąco zachęcamy do przybycia do Torunia w dniu poprzedzającym oficjalną inaugurację GPS Forum,
tj. w środę 16 maja i skorzystania z zaproszenia Urzędu Miasta Torunia do wzięcia udziału w
wycieczce studyjnej oraz z zaproszenia Organizatorów na wieczorny cocktail.

Więcej informacji o forum znajduje się pod adresem www.gps4um.com
Zachęcamy również do skontaktowania się bezpośrednio z organizatorem.
Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres:
KONTAKT do orgazizatora:
dfidziukiewicz@agico.org.
Szczegóły wystąpienia można ustalić z:
Panią Dorotą Fidziukiewicz
tel. 533 366 616
dfidziukiewicz@agico.org

Cooperation with the GPS Forum – Toruń City Office

Honorary Patronage of the Mayor of the City of Toruń Michał Zaleski
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