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Energy Industry Mixer to międzynarodowe spotkanie networkingowe oparte na strukturze 

spersonalizowanych spotkań biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami, głównie 

przemysłowymi, które odbędzie się 8 czerwca 2021 r. w formie „Digital Edition”.   

 

Organizatorem wydarzenia jest spółka Bosetti Global Consulting, współorganizatorami 

będą: Confindustria Polonia, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Energemini Polska Sp. z o.o.  

 

Uczestnikami drugiej edycji wydarzenia będą firmy przemysłowe działające w różnych 

branżach m.in. AGD, motoryzacja, mechaniczna itp., które na podstawie spersonalizowanego 

programu spotkań B2B w formule „speed meeting” będą miały okazję porozmawiać z 

ekspertami w automatyzacji, przemyśle 4.0, technologiach uzupełniających lub 

zastępujących tradycyjne źródła energii elektrycznej.  

 

W trakcie spotkań B2B przewidzianych w ramach wydarzenia, uczestniczące firmy 

przemysłowe będą miały okazję porozmawiać z ekspertami w automatyzacji, robotyce, 

przemyśle 4.0, technologiach uzupełniających lub zastępujących tradycyjne źródła energii 

elektrycznej, optymalizacji zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych; 

management energetyczny, zakup „zielonej” energii oraz planowanie oszczędności; systemach 

magazynowania energii elektrycznej.  

 

W ramach struktury organizacyjnej wydarzenia odbywać się będą dwa rodzaje spotkań: 

 

1) Spotkania B2B wieloosobowe (tzw. pokoje „rotacyjne”) – w ramach tej typologii 

spotkań uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami firm przemysłowych, 

ekspertami w automatyzacji i przemyśle 4.0, ekspertami energetycznymi, instytucjami 

branżowymi w celu poznania się w krótkim czasie oraz nawiązania strategicznych kontaktów 

biznesowych. Spotkania zorganizowane będą w sposób rotacyjny, aby przedstawiciele 

wszystkich firm mieli czas i możliwość wzajemnego zapoznania się. 

 

2) Spotkania dwustronne 1to1- w spotkaniach wezmą udział delegacje firm przemysłowych, 

które spotkają się z ekspertami z sektorów zajmujących się tematyką przewodnią Energy 

Industry Mixer, wyrażając swoje indywidualne potrzeby.    
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Powyższe działania koordynowane będą z wykorzystaniem innowacyjnego software 

B2BSmartMixer®, który pozwoli na stworzenie zindywidualizowanych programów spotkań 

biznesowych i na uzyskanie ponad 100 kontaktów biznesowych w ciągu jednego dnia 

spotkań.  

 

Oprócz ww. spotkań podczas wydarzenia odbędą się także 3 typy spotkań focusowych 

(webinaria), do wyboru, poświęconych kluczowym zagadnieniom eventu: automatyzacji i 

przemyśle 4.0, energii odnawialnej dla przemysłu i efektywności energetycznej, w 

których udział wezmą przedstawiciele polskich i zagranicznych firm i instytucji działających 

w ww. sektorach.   

 

ZAPROSZENIE: pragniemy serdecznie zaprosić Państwa firmę do uczestnictwa w 

wydarzeniu. Przedstawiciele Państwa firmy będą mieli okazję uczestniczyć w 

działaniach odbywających się podczas wydarzenia oraz spotkać liczne polskie i włoskie 

firmy i instytucje. 

 

Wstępny program wydarzenia: 

09:00-09:30 OTWARCIE POKOJU KONFERENCYJNEGO  

09:30-10:00 TRZY SPOTKANIA FOCUSOWE (do wyboru/ w tym samym czasie): efektywność 

energetyczna, pomoce publiczne dla firm inwestujących w energię odnawialną; 

automatyzacja i przemysł 4.0 - praktyczne aspekty dla przemysłu w Polsce 

10:00-11:30 SPOTKANIA B2B (pokoje  rotacyjne- spotkania wieloosobowe)  

11:30- 12:00 Przerwa  

12:00-17:00 SPOTKANIA 1to1 (spersonalizowane spotkania z ekspertami) 

 

 

 

 


