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PROGRAM
„Innowacja to specyficzne narzędzie przedsiębiorczości… działanie, które daje naszym zasobom nowe pole do
zdobywania pieniędzy” – Peter Drucker
9:30-10:00		

Rejestracja

10:00-10:15

Przywitanie Gości i wystąpienie inauguracyjne

10:15-11:15

Panel 1: W co i jak inwestować w gospodarce innowacyjnej?

• Ludzie czy maszyny? Nowe wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w dobie digitalizacji i automatyzacji.
• Jakie są najlepsze obszary inwestycji – Know how, technologia, nowe modele dystrybucji, długoterminowa
przewaga kosztowa?
• Transakcje i akwizycje zagraniczne – wygodny model dostępu do rynku z marką i lokalnymi kontaktami?
• Ile inwestować w relacji do przychodów, zysków by skutecznie rozwijać firmę?
11:15-11:45

Przerwa networkingowa

11:45-12:00

Prezentacja

12:00-13:00

Panel 2: Od start-up do Fortune 500 – jak sfinansować tę wyboistą drogę

• „One size doesn’t fit all” – optymalne źródła finansowania na różnych etapach rozwoju firmy (seed capital, VC,
PE, banki, giełda, fundusze publiczne).
• Najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorstwa w strategiach finansowania (zadłużenie, oparcie jedynie na
kapitałach własnych, itd.).
• Jak finansować najbardziej innowacyjne i ryzykowne projekty, nie narażając całej firmy na bankructwo?
• Know how – sprawdzone techniki wsparcia dla spółek wnoszone przez fundusze private equity.
13:00-14:00

Lunch

14:00-15:00

Panel 3: Nowe modele biznesowe w dobie rewolucji technologicznej

• Jak nowe technologie zmuszają firmy do zredefiniowania modeli biznesowych? Czy dziś każde przedsiębiorstwo
musi myśleć i działać jak firma technologiczna?
• Systemowe wdrażanie innowacji w struktury organizacji. Udział w wyścigu technologicznym a wyniki biznesowe.
• Nowa rewolucja – gigantyczny wybuch danych. Jak uniknąć błędów popełnianych przy implementacji rozwiązań
w zakresie big data i cybersecurity.
• Przetwarzanie w chmurze a innowacyjność i transformacja biznesowa w organizacjach.
15:00-15:15

Przerwa networkingowa

15:15-15:30

Prezentacja

15:30-16:30

Panel 4: Polskie firmy na globalnej arenie  

• W jaki sposób przygotować firmę do funkcjonowania na rynkach globalnych? Gdzie szukać możliwości
i przewag konkurencyjnych?
• Co przesądza dziś o sukcesie w skali globalnej – silna marka, innowacyjny produkt a może wielkość rynku
macierzystego?
• Aktualne perspektywy dla przedsiębiorców w zakresie pozyskania kapitału na rozwój globalny.
• Kredyty eksportowe, koncesje i aspekty prawne. Optymalne zabezpieczenie procesu eksportowego.
DIAMENTY INWESTYCJI
18:30-19:00
19:00-20:00
20:00-24:00

Welcome drink i rejestracja na Galę
Uroczysta Gala „Diamenty Inwestycji”
Wieczorny bankiet
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KATEGORIE KONKURSOWE „DIAMENTY INWESTYCJI”
Nagrody podczas wydarzenia „Investment Forum & Awards Gala” są przyznawane, by uhonorować najlepsze inwestycje
i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju polskiej gospodarki oraz ukazują wartość dodaną, jaką
wnoszą fundusze w rozwój rynku kapitałowego.

1. INWESTYCJA ROKU
Inwestycja kapitałowa lub inwestycja w środki trwałe, znacząco
zwiększająca potencjał przedsiębiorstwa

2. INWESTOR GREEN FIELD ROKU
Inwestycja kapitału zagranicznego w Polsce, która niesie za sobą
znaczące skutki dla polskiej gospodarki

3. AKWIZYCJA ROKU
Przejęcie przedsiębiorstwa, które skutkowało zdobyciem nowych rynków
oraz osiągnięciem wymiernych korzyści biznesowych

4. INWESTYCJA W INNOWACJE ROKU
Inwestycja wprowadzająca na rynek produkt, usługę lub rozwiązanie technologiczne
o nowatorskim charakterze, unikalne co najmniej w skali kraju

5. EKSPORTER ROKU
(AZJA, EUROPA, AFRYKA)
Spółka, która realizuje skuteczną strategię ekspansji zagranicznej, prężnie rozwija swoją działalność
na rynkach zagranicznych i wyróżnia się niebywałą dynamiką wzrostu eksportu

6. POLSKI INWESTOR ROKU ZA GRANICĄ
Podmiot, wyróżniający się najlepszymi praktykami inwestycyjnymi, efektywną
alokacją kapitału oraz realizujący transakcje zagranicą

7. ANIOŁ BIZNESU ROKU
Osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę i umiejętności, kapitał inwestycyjny, know-how,
angażująca się w przedsięwzięcia będące w początkowej fazie rozwoju

8. FUNDUSZ ROKU
Fundusz inwestycyjny wyróżniający się efektywnością oraz wysokimi wynikami
i stopą zwrotu osiągniętą w minionym roku

9. BANK FINANSUJĄCY ROKU
Podmiot realizujący największe transakcje finansowe oraz dostarczający najlepsze
rozwiązania dotyczące finansowania inwestycji

10. KANCELARIA PRAWNA ROKU
Podmiot wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami we współpracy
z inwestorami w zakresie doradztwa prawnego

11. DORADCA CORPORATE FINANCE ROKU
Podmiot wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami we współpracy
z inwestorami w zakresie doradztwa corporate finance

12. OSOBOWOŚĆ ROKU
Osoba zarządzająca i wyróżniająca się wybitnymi osiągnięciami w zakresie budowania
silnej marki i sukcesu przedsiębiorstwa zarówno w kraju, jak i za granicą

