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Jaka demokracja, jaki rynek, jaka Europa?
#cobędziejutro

EFNI to nie jest jeszcze jeden kongres biznesu. 
Organizowane od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan 
we współpracy z BusinessEurope oraz miastem 
Sopot wydarzenie, co roku przyciąga przedstawicieli 
międzynarodowego biznesu, administracji rządowej 
i NGO’s. Forum jest jednym z ważniejszych wydarzeń 
biznesowych na mapie Europy Środkowej.

Poszukujemy rozwiązań problemów współczesnego świata, 
które łączą świat biznesu, polityki i społeczeństwa.

KAŻDY GŁOS JEST DLA NAS WAŻNY.  
BĄDŻMY TAM RAZEM!



GŁÓWNE TEMATY EFNI 2019 

SPOŁECZEŃSTWO i demokracja
• Europa po wyborach
• media i dezinformacja
• zdrowie publiczne
• przyszłość systemu edukacji 
• zmiany demograficzne
• technologia w demokracji

TECHNOLOGIA i przyszłość pracy
• przemysł 4.0 
• robotyka i automatyzacja
• cyberbezpieczeństwo 
• kompetencje i zawody przyszłości
• big data i sztuczna inteligencja

GOSPODARKA i przyszłość rynku
• Europa wobec Chin, USA i Afryki
• przyszłość handlu
• brexit 
• przedsiębiorstwa i rynki przyszłości 
• globalny ład handlowy
• energia i klimat

______ 
Nigdzie na świecie nie widziałem 
więcej ożywionych dyskusji, 
bardziej innowacyjnych pomysłów 
i poważniejszej debaty na temat stanu 
nowoczesnych instytucji (...) Forum 
w Sopocie jest istotnym wkładem 
Polski w cywilizacyjny rozwój Europy.

BENJAMIN BARBER 
były Prezydent Interdependence Movement / 
CivWorld, USA

______ 
Byłam zachwycona organizacją 
tego wydarzenia. 

SYLVIE GOULARD 
była Minister Sił Zbrojnych Francji,  
posłanka do Parlamentu Europejskiego

Celem EFNI jest poszukiwanie nowatorskich rozwiązań i wypracowywanie stanowisk  
wobec kluczowych wyzwań ekonomicznych i cywilizacyjnych współczesnej Europy. 
Forum służy jednocześnie wzmocnieniu pozycji polskiego biznesu w relacjach 
międzynarodowych. Daje także uczestnikom możliwość nawiązywania ważnych 
relacji i bezpośredniego kontaktu z ekspertami i decydentami. Dla partnerów jest 
narzędziem budowy wizerunku firmy nowoczesnej, świadomej i odpowiedzialnej, 
poszukującej rozwiązań, uczestniczącej w tworzeniu i promocji najlepszych praktyk.



Tegoroczna edycja EFNI, po raz kolejny zagości w przestrzeniach komfortowego 
Centrum Konferencyjnego hotelu Sheraton, zlokalizowanego w najbardziej 
reprezentacyjnym sercu Sopotu, tuż nad Morzem Bałtyckim. 

Cała, dostępna przestrzeń zostanie funkcjonalnie zaaranżowana, a nazewnictwo sal 
konferencyjnych odzierciedli podział na trzy główne bloki tematyczne Forum:  
- Sala Społeczeństwo,  
- Sala Gospodarka,  
- Sala Technologia.  

Główna arena wydarzeń EFNI 2019 
– HOTEL SHERATON, Sopot



Sale wykładowe, sale warsztatowe, strefy Partnerów, przestrzenie 
networkingowe czy strefy otwartych dyskusji, to jedynie przykłady 
możliwości obecności podczas 3-dniowego Forum. 
Doskonała proporcja pomiędzy częścią merytoryczną, a networkingową 
pozwala na połączenie potężnej dawki inspiracji i wiedzy z dyskusją  
o biznesie w komfortowych warunkach.

SALA CATERINGOWO-NETWORKINGOWA

SALA GOSPODARKA

Zróżnicowana agenda i aranżacja Forum, 
to wiele możliwości prezentacji! 

SALA SPOŁECZEŃSTWO

SALA TECHNOLOGIA

STREFA BUSINESS LOUNGE



KONTAKT
Jadwiga Winiarska, koordynatorka ds. akredytacji 
jwiniarska@konfederacjalewiatan.pl 
tel. 22 55 99 878, kom. +48 690 329 457

Strona EFNI: 
http://www.efni.pl

Raporty z poprzednich edycji: 
http://www.efni.pl/pl-PL/text/poprzednie-edycje

Relacja video 2017 i 2018: 
http://bit.ly/EFNI2017Overview 
https://www.youtube.com/watch?v=mt9fYlPrhBk


