W dniach 14-15 października 2014r odbędzie się VII Europejskie Forum Gospodarcze
- W centrum Polski w centrum Europy.
Europejskie Forum Gospodarcze jest wydarzeniem cyklicznym, które organizowane jest już po
raz siódmy przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Dyskusje podejmowane podczas
Forum dotyczą aktualnej sytuacji gospodarczej z ukierunkowaniem na potencjał regionów, którego
rozwój ma bezpośrednie przełożenie na wzmocnienie kondycji gospodarczej naszego kraju.
Organizatorom Forum zależy na tym, aby stworzyć platformę pozwalającą na budowanie
bliskiej, efektywnej, opartej na wzajemnych korzyściach współpracy pomiędzy biznesem, nauką i
samorządami.
Jednym w głównych wątków podjętych podczas tegorocznej edycji Forum będzie rozwój
branży energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii oraz korzyści, jakie, ten dynamicznie rozwijający
się sektor, przynosi regionom. Dodatkowo, dyskusja na Forum skupi się wokół wyselekcjonowanych
branż, w tym m.in.: innowacyjnego włókiennictwa i przemysłu mody; IT/BPO; medycyny, farmacji,
kosmetyków; innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zaawansowanych
materiałów budowlanych.
W ramach salonu branżowego Innowacyjne włókiennictwo i przemysł mody odbędą się
dyskusje w dwóch blokach tematycznych: technologie w modzie oraz innowacyjny handel. Wykłady
wprowadzające poprowadzą: Pani dr inż. Marzanna Jabłońska-Lesiakowska prorektor i wykładowca
Viamoda Szkoły Wyższej w Warszawie oraz Pan Jerzy Osika Prezes firmy Promedia.
Zakres tematyczny pierwszego bloku obejmuje m. in. nowoczesne włókiennictwo, tekstylia w
ochronie zdrowia i środowiska, innowacyjne materiały i technologie włókiennicze. Prelegentami bloku
technologie w modzie w ramach salonu branżowego będą przedstawiciele jednostek naukowobadawczych, w tym Dyrektor Instytutu Włókiennictwa Jadwiga Sójka Ledakowicz Dr inż. prof. nadzw.
IW, jak również Pani Małgorzata Gawrysiak-Bańkowska Kierownik Katedry Tkanin i Ubioru w Wyższej
Szkole Sztuki i Projektowania. W panelu wezmą także udział Prezes Stowarzyszenia Włókienników
Polskich Pani Elwira Zaręba, Prezes Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego
Pan Tadeusz Wawrzyniak oraz Pan Jacek Kłak Szef projektu Fashionweek Poland i Prezes Moda
Forte. Ponadto uczestnikami panelu są również przedsiębiorcy związani bezpośrednio z przemysłem
odzieżowo-tekstylnym, Prezes firmy KASTOR S.A. Pan Ireneusz Krawczyk, Prezes firmy Corin Sp. J.
Pan Mariusz Hanczka oraz Pan Mikis Jeropulos Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych w firmie
Olimpia S.A.
W drugim bloku dotyczącym innowacyjnego handlu poruszone zostaną zagadnienia retailingu,
e-commerce oraz przedstawione zostaną rozwiązania dla e-handlu na przykładach z branży mody.
Udział w tej konwersacji wezmą Pani Małgorzata Saryusz-Wolska - Radca prawny, partner w AMlegal
Kancelaria Radców Prawnych, Pan Michał Kulka Partner lawmore, Dyrektor MTŁ Pan Mirosław
Barburski, jak również Pan Cezary Kożon Director of Business Development w Fast White Cat, a
także reprezentant firmy i-sklep Pan Mateusz Kowalczyk oraz przedstawiciel firmy Przelewy24 Pan
Jacek Kinecki.
Poprzednia, szósta edycja Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2013 okazała się
ogromnym sukcesem. Gościliśmy około 2500 przedstawicieli biznesu, instytucji państwowych,

samorządowych, otoczenia biznesu i nauki. W ciągu dwóch dni obrad odbyły się 4 sesje plenarne,
10 salonów branżowych, 10 wydarzeń towarzyszących.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Wierzymy że VII Europejskie Forum
Gospodarcze będzie ciekawym i inspirującym doświadczeniem i doskonałą okazją do budowania
relacji biznesowych.

