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UL. DOBRA 56/66

Jeżeli Twoja ﬁrma…

Kiedy i gdzie się odbywają?

20 października 2010
w Bibliotece Uniwersytetu
Warszawskiego

Dba o pracowników i miejsce pracy
Prowadzi przejrzyste i etyczne
Działania rynkowe

ul. Dobra 56/66, Warszawa

Wspiera rozwój społeczeństwa
I społeczności lokalnych
Dba o środowisko naturalne
Stosuje zasady csr w zarządzaniu
I raportuje o swoich społecznie
Odpowiedzialnych działaniach

Zaprezentuj się
na Targach Dobrych
Praktyk CSR!
CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu to sposób prowadzenia działań firmy, który
uwzględnia troskę o środowisko naturalne, społeczności lokalne,
o jej pracowników, klientów, dostawców i akcjonariuszy. Firma odpowiedzialna to taka, która dążąc do osiągania zysków dba jednocześnie
o maksymalizację pozytywnego wpływu na otoczenie oraz o zapobieganie negatywnym skutkom swoich działań.
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- to unikatowa na rynku
w Polsce formuła
prezentowania działań ﬁrm
w zakresie społecznej
odpowiedzialności biznesu;
- podczas wydarzenia
zaprezentowanych
zostanie kilkadziesiąt
inicjatyw realizowanych
przez ﬁrmy w obszarach
związanych z miejscem
pracy, rynkiem,
społecznościami lokalnymi
i społeczeństwem oraz
środowiskiem naturalnym,
jak również ze sferą
zarządzania i raportowania;
- dwie poprzednie edycje
Targów odbyły się w 2005
i 2008 roku, i spotkały
się z pozytywnym
odbiorem zarówno
ze strony wystawców,
jak i odwiedzających.

Dlaczego warto zaprezentować się na Targach?
- To jedyna tego typu inicjatywa w Polsce
- Nieformalna, kreatywna atmosfera sprzyja wymianie pomysłów i inspiracjom
- Wśród odwiedzających znajdą się interesariusze ﬁrmy – konsumenci,
obecni i potencjalni pracownicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych
i administracji publicznej
- Na Targi zaproszeni są również przedstawiciele mediów
- Informacje o dobrej praktyce będą umieszczone w materiałach
informacyjnych Targów, na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl
oraz będą wykorzystywane podczas działań promujących ideę CSR
prowadzonych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Jak zostać Wystawcą?
1. Przesłać zgłoszenie za pomocą formularza online dostępnego na
www.targiCSR.pl, a po jego merytorycznym zaakceptowaniu
2. Dokonać opłaty (opłata podstawowa - 1500 zł netto + VAT;
ﬁrmy należące do Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego
Biznesu – 999 zł netto + VAT)
Zgłoszeń można dokonywać od 18 sierpnia.
Szczegółowe informacje na

www.targiCSR.pl

oraz pod nr. telefonu 22 627 18 71 lub adresem e-mail: targi@fob.org.pl
Organizatorem wydarzenia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
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