
 

Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko – Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, 

Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza, Irlandzko - Polska Izba Gospodarcza, Polsko – Kanadyjska Izba 

Gospodarcza, Niderlandzko – Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Niemiecka Izba 

Przemysłowo-Handlowa, Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza, Skandynawsko-Polska Izba 

Gospodarcza i Włoska Izba Handlowo - Przemysłowa w Polsce 

serdecznie zapraszają na pierwszy Speed Business Meeting ONLINE, 

który odbędzie się 25 listopada 2020 r. w godzinach 13.00-15.30. 

Speed Business Meeting to jedyna formuła, gdzie firmy mogą dotrzeć ze swoją ofertą do bardzo               

szerokiego grona odbiorców dzięki współpracy pomiędzy kilkoma izbami bilateralnymi. Uczestnik          

ma możliwość wzięcia udziału w serii krótkich spotkań online z przedstawicielami wybranych branż.             

Każdy zgłoszony uczestnik zostaje przydzielony do kilku grup, w których spotka się z innymi 5               

osobami. Sesja w każdej grupie trwa ok. 20 minut.  

 

Partners: 

 

 

 



 

Po zakończeniu sesji, po komunikacie on-line informacji od moderatora, uczestnik przesiada się do             

wskazanej mu wcześniej kolejnej grupy (numery stolików otrzymają Państwo przed mixerem). Jest to             

jedyna w swoim rodzaju formuła networkingowa pozwalająca w krótkim czasie zdobyć wiele            

kontaktów. Organizatorzy nie gwarantują jednakże spotkania z firmami z każdej z branż, które             

uczestnik zaznaczył na formularzu zgłoszeniowym. Zamiast tradycyjnej wymiany wizytówek tym          

razem zachęcamy do dołączenia do specjalnej grupy Linkedin! Każdy uczestnik otrzyma w            

potwierdzeniu udziału link do zamkniętej grupy na LinkedIn. 

Udział w wydarzeniu wymaga uprzedniego zapisu (tylko 1 osoba z firmy). Uczestnictwo jest             

bezpłatne dla firm zrzeszonych w izbach organizujących wydarzenie. 

Poniżej link do Formularza zgłoszeniowego. Prosimy o przesyłanie formularza do dnia 23.11.2020. 

Formularz zgłoszeniowy: 

https://forms.gle/BnyRitwdDiZZMPKG9 
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https://forms.gle/BnyRitwdDiZZMPKG9


 

Program: 

12.00 – 12.50 Możliwość próby technicznej 

13.00 – 13.15 – Otwarcie i panel dyskusyjny 

13.15 - 15.15 - Business Mixer 

  

Regulamin spotkania i informacje techniczne: 

  

Miejsce spotkania 

● link do platformy: zostanie wysłany przed wydarzeniem 

● logowanie do platformy odbywa się jedynie poprzez przeglądarkę Chrome 

● przed zalogowaniem się na stronie wydarzenia zaleca się sprawdzić w ustawieniach komputera , 
czy kamera i mikrofon są włączone i działają prawidłowo 

● następnie należy kliknąć przycisk “ Sign in to join event” 
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● proszę wprowadzić swój adres e-mail , a następnie kliknąć przycisk “Continue”  

● pojawi się okno, w którym należy wpisać swoje pełne imię i nazwisko oraz hasło składające się z 

co najmniej 6 znaków 

● należy zaznaczyć pole “I agree to the terms and conditions” i kliknąć “joint event now” 

● w następnym kroku należy kliknąć “I’m in a hurry, take me right into the event” 

● po zalogowaniu znajdujemy się na platformie, gdzie widoczne są sześcioosobowe stoliki 

oznaczone numerami (od 1 do 34) 

● aby usiąść przy konkretnym miejscu, do którego są Państwo przypisani, klikamy dwa razy w dany 

stolik 

● na dole ekranu znajdują się przyciski kontrolne - kamera, mikrofon, chat, udostępnianie ekranu, 

itp. - aby rozmawiać i widzieć gości należy włączyć kamerę i mikrofon 

● podczas całego eventu mogą Państwo komunikować się na czacie ogólnym “chat”, gdzie 

wysyłać będziemy powiadomienia lub prywatnie poprzez wyszukanie konkretnego uczestnika 

“Participants” i kliknięcie w okno czatu 
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Belgian Business Chamber, British - Polish Chamber of Commerce, French-Polish Chamber 
of Commerce, Polish - Spanish Chamber of Commerce, Irish - Polish Chamber of 

Commerce, Polish - Canadian Chamber of Commerce, Netherlands-Polish Chamber of 
Commerce, Polish-German Chamber of Industry and Commerce, Polish-Portuguese 
Chamber of Commerce, Scandinavian-Polish Chamber of Commerce and the Italian 

Chamber of Commerce and Industry in Poland 

cordially invite you to the first Speed Business Meeting ONLINE, 

which will take place on November 25th, 2020 from 1.00 p.m. to 3.30 p.m. 

  

Speed Business Meeting is a unique formula where companies can reach a very wide              
audience with their offer thanks to cooperation between several bilateral chambers. The            
participant has the opportunity to take part in a series of short online meetings with               
representatives of selected industries. 

Each registered participant is assigned to several groups where he/she will meet with other 5               
people. Every session will last approx. 20 minutes and each participant has three minutes to               
presents his/her company After the session ends and after receiving the on-line message             
from the moderator, the participant moves to the next group assigned to him/her earlier (you               
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will receive the numbers of tables before the Mixer).This is a unique networking formula that               
allows the participants to gain many contacts in a short time. However, the organizers do not                
guarantee that the participants will meet with companies from each sector that he/she             
indicated in the application form. This time instead of the traditional business cards             
exchange we encourage you to join the exclusive Linkedin group! A link to such a group will                 
be given to you together after the registration. 

Participation in the event requires its prior registration (only 1 person from each company              
can participate). Participation is free of charge for companies associated in the chambers             
organizing the event. The cost of participation for non-members is 200 PLN + 23% VAT per                
person (paid before the event). Due to the limited number of places, persons who will               
confirm their presence, but will not take part or cancel their participation until 20th              
November 2020, payment/fee will not be returned. 

By participating in the online event, participants agree to recordings/pictures of the meeting             
by organizers as well as Partners  for the promotional and marketing purposes. 
 
Below find attached a link to the Application Form. Please send it back by November 23,                
2020. 
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Registration link 

https://forms.gle/BnyRitwdDiZZMPKG9 

Agenda of the event: 

12.00 - 12.50 Technical rehearsal 

13.00 - 13.15 – Event opening and discussion panel 

13.15 - 15.15 - Business Mixer 

  

Meeting regulations and important technical information: 

 Place of the meeting 

● link to the platform: will be sent before the meeting  

● log-in can be done only through the Chrome browser 
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● before log-in it’s recommended to check the computer settings i.e. if the camera and 
microphone are turned on and working properly 

● click the "Sign in to join event" button 

● please enter your e-mail address, and then click the "continue" button 

● enter your full name and password of at least 6 characters 

● check the box "I agree to the terms and conditions" and click "joint event now" 

● in the next step click "I’m in a hurry, take me right into the event" 

● after logging in, you are on the platform, where you can see tables with numbers from 1 to 
34 

● to sit at the place to which you are assigned, double-click on a given table 

● at the bottom of the screen there are control buttons: camera, microphone, chat, screen 
sharing, etc. – in order to talk and see other guests turn on your camera and microphone 
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● during the entire event, you can communicate through the general "chat" (where we will 
send you notifications) or via private messages where you can search for a specific 
participant and click on the chat window 
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