
Od 10 lat zmieniamy
oblicze polskiego biznesu

Zo�ań Sponsorem
10-lecia Towa�y�w Biznesowych



Kim je�eśmy?

Towarzystwa Biznesowe SA to organizacja zrzeszająca polskich przedsiębiorców, 
dla których ważne są wartości, biznes i networking.



Kim je�eśmy?

https://www.youtube.com/watch?v=EMQIge22alo


Wa�ości

Wartości, którymi się kierujemy, to rodzina, ojczyzna, uczciwość oraz ideały chrześcijańskie
wcielane w życie w codziennej pracy, biznesie oraz działalności społecznej.

jakie zdjęcie?



Biznes

Nadrzędnym celem networkingowych spotkań, które                        
organizujemy w całej Polsce, jest wzrost obrotów firm                   
członkowskich.

Budujemy społeczność przedsiębiorców, którzy pomagają 
sobie nawzajem oraz rozwijają umiejętności szczegółowe             
potrzebne do prowadzenia biznesu.



Networking

Nasze działania opierają się na networkingu, czyli sztuce           
tworzenia sieci osób życzliwych, dzięki której możliwy jest 
wspólny wzrost wszelkich form kapitału od kulturowego, 
przez społeczny, aż po finansowy oparty na zaufaniu.



10-lecie Towa�y�w Biznesowych

Rok 2020 jest dla nas wyjątkowy. Od pierwszego, historycznego spotkania naszej organizacji minęło 10 lat. 
Już od dekady zmieniamy oblicze polskiego biznesu.

W jubileuszowym roku 2020 intensyfikujemy nasze działania, żeby Towarzystwa Biznesowe urosły jeszcze 
bardziej — pod względem liczby firm członkowskich, grup Towarzystw Biznesowych oraz miast, w których                 

organizujemy spotkania networkingowe.



Zaczęło się od jednej grupy networkingowej w Warszawie.                
W ciągu kolejnych lat na mapie Towarzystw Biznesowych                  
pojawiały się kolejne miasta.

Dziś Towarzystwa Biznesowe są obecne w 13 województwach. 
18 Grup Towarzystw Biznesowych spotyka się regularnie                       
w 15 miastach na śniadaniach i wieczorach biznesowych.               
Dodatkowo w Warszawie odbywają się regularnie spotkania 
Klubu Towarzystw Biznesowych.
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Dla�ego wa�o zo�ać Sponsorem
10-lecia Towa�y�w Biznesowych

Warto zostać Sponsorem 10-lecia Towarzystw Biznesowych, ponieważ                   
oferujemy Państwu całoroczną promocję na wszystkich                             

wydarzeniach Towarzystw Biznesowych (lokalnych i centralnych)          
oraz we wszystkich naszych kanałach komunikacyjnych.



W naszej ofercie znajdują się trzy rodzaje lokalnych wydarzeń — spotkań networkingowych 
dla przedsiębiorców — które odbywają się z częstotliwością tygodniową lub miesięczną. Są to:

Lokalne wyda�enia 
Towa�y�w Biznesowych

ŚNIADANIA 
BIZNESOWE 

WIECZORY 
TOWARZYSTW 
BIZNESOWYCH 

KLUB 
TOWARZYSTW 
BIZNESOWYCH



Śniadania i wie�ory biznesowe

Śniadania Towarzystw Biznesowych to spotkania networkingowe, 
które odbywają się co tydzień rano. Z kolei wieczory Towarzystw 
Biznesowych odbywają się raz w miesiącu.

Profil uczestników obu spotkań networkingowych jest podobny              
- są to przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy reprezentujący 
różne branże. Co ich łączy?

Wspólnym mianownikiem jest nastawienie na rozwój swojej firmy 
oraz budowanie trwałych relacji opartych na zaufaniu                                  
i rekomendacjach.



Klub Towa�y�w Biznesowych

Klub Towarzystw Biznesowych to formuła networkingowa                      
skierowana do właścicieli i osób zarządzających z dużych firm                  
i korporacji. Jednak uczestnikami spotkań Klubu są nie tylko 
przedstawiciele dużych i średnich firm, ale także mali                           
przedsiębiorcy, których firmy współpracują z dużymi                           
podmiotami.

Członkowie Klubu spotykają się raz w miesiącu na wykwintnej     
kolacji w ekskluzywnym Hotelu Polonia Palace w Warszawie.

W każdym spotkaniu Klubu udział bierze ciekawy Prelegent.             
Dotychczas Prelegentami byli to m.in. dr Henryk Siodmok                  
(wówczas Prezes Grupy Atlas) oraz dr Jeh Shyan Wong (inwestor                  
z Singapuru, współzałożyciel i prezes Miracles of Capital).



Ogólnopolskie wyda�enia 
Towa�y�w Biznesowych

KONFERENCJA BIZNESOWA 
ŻYJ W OBFITOŚCI

GALA URODZINOWA 
TOWARZYSTW BIZNESOWYCH

KONGRES PATRIOTYZMU 
EKONOMICZNEGO

BAL PATRIOTYCZNY 
I CHARYTATYWNY 
NOC WOLNOŚCI

Towarzystwa Biznesowe są organizatorem nie tylko lokalnych wydarzeń dla przedsiębiorców. 
Od lat organizujemy też 4 duże wydarzenia ogólnopolskie. Są to:



Konferencja biznesowa 
Żyj w Ob�tości

Żyj w Obfitości to wyjątkowa konferencja biznesowa, którą odbywa się w maju w Warszawie. Jej wyjątkowość polega 
na tym, że Prelegentami są przedsiębiorcy, którzy potrafili pogodzić wielki biznesowy sukces z udanym życiem                       

rodzinnym, w zgodzie z wartościami.

Uczestnikami konferencji są przedsiębiorcy z całej Polski, poszukujący inspiracji i wiedzy, lecz nie tylko. Siłą konferencji 
są kuluary — przedsiębiorcy, którzy biorą udział w konferencji, mają okazję nawiązać relacje z potencjalnymi                     

klientami, podwykonawcami czy też partnerami.



Gala Urodzinowa
Towa�y�w Biznesowych

Uroczysta Gala Urodzinowa Towarzystw Biznesowych odbywa wieczorem po konferencji biznesowej Żyj w Obfitości. 
Jest to impreza dla Członków, Akcjonariuszy, ale też Sympatyków Towarzystw Biznesowych. Gala Urodzinowa                      

to znakomita okazja, by poznać się osobiście oraz wspólnie uczcić kolejny udany rok w wykonaniu naszej organizacji.



Kongres
Patriotyzmu Ekonomi�nego

Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego to wydarzenie, które organizujemy w listopadzie w Warszawie w ramach                 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Celem tego wydarzenia jest promowanie patriotyzm ekonomicznego, a więc także patriotyzmu gospodarczego                   
oraz konsumenckiego. O rozwoju i potencjale polskich firm i spółek rozmawiamy w gronie ekspertów z różnych gałęzi 

gospodarki.

Uczestnikami wydarzenia są przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, ale również przedstawiciele mediów                          
oraz organizacji pozarządowych zajmujących się promocją polskiego biznesu.



Bal patrioty�ny 
i charytatywnyNoc Wolności

Bal patriotyczny i charytatywny Noc Wolności nawiązuje do pięknej polskiej tradycji organizowania wyjątkowych 
balów z okazji ważnych świąt państwowych.

Noc Wolności co roku gromadzi prawie 200 osób, a dużą część z nich stanowią przedsiębiorcy.

Stałym punktem każdego balu jest aukcja charytatywna. Dotychczas zbieraliśmy środki na rzecz m.in. Kolegium                  
św. Stanisława Kostki, Fundacji Narodowego Dnia Życia oraz akcji Witajcie w Domu.



Uważamy, że silna i niezależna Polska potrzebuje silnej i zdrowej gospodarki, a silna i zdrowa gospodarka potrzebuje silnych 
polskich firm.

Dlatego promujemy ideę patriotyzmu ekonomicznego nie tylko w ramach Kongresu Patriotyzmu Ekonomicznego, ale również 
na co dzień - poprzez projekt Polski Ślad.

W ramach programu Polski Ślad firmy mogą otrzymać certyfikat świadczący o ich polskości (metodologię certyfikacji                      
opracowała dr Joanna Szalacha-Jarmużek - założycielka „Fundacji Kazimierza Wielkiego”, ekspert ds. patriotyzmu                              

ekonomicznego w Klubie Jagiellońskim).

Polski Ślad
Wspieramy patriotyzm ekonomiczny na co dzień

Jakie zdjęcie?



Siłą Towarzystw Biznesowych są ludzie. Naszą Społeczność tworzą przede wszystkim przedsiębiorcy - Członkowie Towarzystw Biznesowych                    
- ale nie tylko. Wokół naszej organizacji jest też rosnące grono Sympatyków - osób, które podzielają nasze wartości. Komunikacja ze Społecznością 

Towarzystw Biznesowych odbywa się za pośrednictwem kanałów online - są to:

Kanały komunikacyjne
Towa�y�w Biznesowych

MEDIA
SPOŁECZNOŚCIOWE

NEWSLETTER 
TOWARZYSTW 
BIZNESOWYCH

STRONA INTERNETOWA 
TOWARZYSTW 
BIZNESOWYCH



Kanały social media
Towa�y�w Biznesowych

fanpage Towarzystw Biznesowych: 3642 obserwujących

fanpage TB Warszawskiego: 3025 obserwujących

fanpage Polskiego Śladu: 7416 obserwujących

fanpage Nocy Wolności: 2127 obserwujących

fanpage Żyj w Obfitości: 1939 obserwujących

PODSTAWOWE DANE 
(stan na 12.02.2020 r.)

487
obserwujących

1450
obserwujących

1275 
obserwujących

433 
subskrypcji

Baza mailingowa: 
ponad 20 000 rekordów



„Merkuryusz 
Towa�y�w Biznesowych”

(nakład: 3 000 egzemplarzy)

Do grona polskich przedsiębiorców docieramy nie tylko za pomocą kanałów online                   
- ważnym kanałem komunikacyjnym jest także „Merkuryusz Towarzystw Biznesowych”, 
czyli nasze czasopismo.

„Merkuryusz” to kwartalnik, na którego łamach publikujemy różne treści, ale zawsze             
ich wspólnym mianownikiem są biznes, wartości i networking.

Czytelnikami „Merkuryusza” są przede wszystkim właściciele firm, przedstawiciele               
wolnych zawodów oraz menedżerowie wyższego i średniego szczebla.



Ważną rolę w promowaniu działań naszej organizacji odgrywa Założyciel i Prezes 
Towarzystw Biznesowych, Maciej Gnyszka.

Prezes Towarzystw Biznesowych prowadzi blog, wysyła newsletterowy e-dziennik             
i  jest aktywny w mediach społecznościowych.

W ramach autorskiego programu „Gnyszka Wyciska” przeprowadza wywiady                      
z polskimi przedsiębiorcami (nie tylko o biznesie), które publikuje na YouTube.

Kanały komunikacyjne
Prezesa 

Towa�y�w Biznesowych



Kanały komunikacyjne
Prezesa 

Towa�y�w Biznesowych

fanpage MaciejGnyszkaPL | mikroblog: 

3858 obserwujących

PODSTAWOWE DANE 
(stan na 12.02.2020 r.)

2626 
obserwujących

1369
obserwujących

ponad 1 000
subskrypcji

Newsletterowy e-dziennik „Gnyszka Daily”

1234 odbiorców
powyżej 500 kontaktów

artykuły i aktywność: 3313 obserwujących



Gnyszka wyciska

https://www.youtube.com/watch?v=igC-nCaS8UQ


Na jakie ko�yści 
może li�yć Sponsor 10-lecia 
Towa�y�w Biznesowych?

Korzyści, które oferujemy, zależą od wybranego pakietu. Do wyboru są następujące opcje:

PARTNER 
STRATEGICZNY 

300 000 ZŁ

PARTNER 
DIAMENTOWY 

200 000 ZŁ

PARTNER 
PLATYNOWY 

150 000 ZŁ

PARTNER 
ZŁOTY 

75 000 ZŁ

PARTNER 
SREBRNY

OD 5 000 ZŁ



10-LECIA TOWARZYSTW BIZNESOWYCH
(TYLKO JEDEN)

300 000 zł
roadshow — prelekcja przedstawicieli Partnera we wszystkich Grupach Towarzystw Biznesowych w Polsce,
2 wejściówki dla przedstawicieli Partnera na Klub Towarzystw Biznesowych,
1 prelekcja przedstawiciela Partnera na spotkaniu Klub Towarzystw Biznesowych,
centralna obecność na ściance (ścianka obecna na wszystkich wydarzeniach w roku),
4 publikacje w „Merkuryuszu”,
stoiska na konferencji biznesowej Żyj w Obfitości i na Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego,
prelekcje na Żyj w Obfitości i Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego,
bilety dla przedstawicieli Partnera na ww. imprezy oraz na bal patriotyczny i charytatywny Noc Wolności oraz na Galę 
Urodzinową Towarzystw Biznesowych,
12 mailingów,
odcinek „Gnyszka Wyciska” o firmie,
działanie niestandardowe — do dyskusji z Partnerem.

Pa�ner Strategi�ny

ŚWIADCZENIA:



10-LECIA TOWARZYSTW BIZNESOWYCH
(TYLKO DWIE FIRMY)

200 000 zł
roadshow — prelekcja przedstawicieli Partnera we wszystkich Grupach Towarzystw Biznesowych w Polsce,
1 wejściówka dla przedstawiciela Partnera na Klub Towarzystw Biznesowych,
1 prelekcja przedstawiciela Partnera na spotkaniu Klub Towarzystw Biznesowych,
eksponowana obecność na ściance (ścianka obecna na wszystkich wydarzeniach w roku),
4 publikacje w „Merkuryuszu”,
stoiska na konferencji biznesowej Żyj w Obfitości i na Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego,
panel na Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego,
bilety dla przedstawicieli Partnera na ww. imprezy oraz raz na bal patriotyczny i charytatywny Noc Wolności oraz na 
Galę Urodzinową Towarzystw Biznesowych,
6 mailingów,
odcinek „Gnyszka Wyciska” o firmie,
działanie niestandardowe — do dyskusji z Partnerem.

Pa�ner Diamentowy

ŚWIADCZENIA:



10-LECIA TOWARZYSTW BIZNESOWYCH
(TYLKO TRZY FIRMY)

150 000 zł
roadshow — prelekcja przedstawicieli Partnera we wszystkich Grupach Towarzystw Biznesowych w Polsce,
1 wejściówka dla przedstawiciela Partnera na Klub Towarzystw Biznesowych,
eksponowana obecność na ściance (ścianka obecna na wszystkich wydarzeniach w roku),
4 publikacje w „Merkuryuszu”,
stoiska na konferencji biznesowej Żyj w Obfitości i na Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego,
bilety dla przedstawicieli Partnera na ww. imprezy oraz raz na bal patriotyczny i charytatywny Noc Wolności oraz na 
Galę Urodzinową Towarzystw Biznesowych,
6 mailingów,
odcinek „Gnyszka Wyciska” o firmie.

Pa�ner Platynowy

ŚWIADCZENIA:



10-LECIA TOWARZYSTW BIZNESOWYCH
(TYLKO PIĘĆ FIRM)

75 000 zł
eksponowana obecność na ściance (ścianka obecna na wszystkich wydarzeniach w roku),
2 publikacje w „Merkuryuszu”,
stoiska na konferencji biznesowej Żyj w Obfitości i na Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego,
bilety dla przedstawicieli Partnera na ww. imprezy oraz raz na bal patriotyczny i charytatywny Noc Wolności oraz na 
Galę Urodzinową Towarzystw Biznesowych,
4 mailingi,
odcinek „Gnyszka Wyciska” o firmie.

Pa�ner Złoty

ŚWIADCZENIA:



10-LECIA TOWARZYSTW BIZNESOWYCH
(50 FIRM)

obecność na ściance (ścianka na 
wszystkich wydarzeniach w roku),
1 publikacja w „Merkuryuszu”,
odcinek „Gnyszka Wyciska” 
o firmie.

Pa�ner Srebrny

ŚWIADCZENIA:
15 000 zł

obecność na ściance (ścianka 
na wszystkich wydarzeniach 
w roku),
wzmianka w „Merkuryuszu”.

ŚWIADCZENIA:
10 000 zł

obecność na ściance (ścianka 
na wszystkich wydarzeniach 
w roku).

ŚWIADCZENIA:
5 000 zł



Towarzystwa Biznesowe Spółka Akcyjna
al. Niepodległości 245/17 02-009 Warszawa

kontakt@towarzystwabiznesowe.pl
NIP: 7010574195

REGON: 364348959
KRS: 0000612370


