


• Kluczowe wydarzenie międzynarodowe, poświęcone Ukrainie

• Prestiżowa platforma wymiany poglądów zwolennikami różnych opinii 

• Możliwość nawiązania współpracy i uzyskania najbardziej obiektywnego poglądu 

na wyzwania, które stoją przed relacjami pomiędzy Ukrainą a UE 

• A key international event devoted to Ukraine

• A priviledged platform for distinguished speakers expressing multiple points of 

view

• A perfect opportunity to establish contacts and to get the most objective 

overview of the challenges facing the EU-Ukraine relationship 



• 2 dni debat i spotkań

• Prezentacja Raportu Głównego

• Sesje plenarne: kluczowi decydenci będą 

rozmawiać o współpracy gospodarczej i 

politycznej Ukrainy i krajów europejskich

• Ponad 30 paneli dyskusyjnych poświęconych 

zagadnieniom gospodarczym, politycznym i 

społecznym

• Prezentacje ukraińskich obwodów, 

wybranych sektorów gospodarki etc.

• Bankiety: możliwość bezpośredniego 

kontaktu z gośćmi Forum

• 2 days of debates and meetings

• Plenary sessions: political and 

business   decision-makers will 

talk about cooperation between 

Ukraine and the European 

Union 

• 30 discussion panels addressing 

a wide range of economic, social 

and political issues

• Regional and sectoral 

presentations

• Networking banquets
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•

Ponad 500 uczestników z Ukrainy, EU, krajów sąsiedzkich i USA –

przedstawiciele rządów, życia politycznego, dyplomacji, biznesu, 

samorządów, instytucji unijnych, organizacji międzynarodowych, 

ośrodków analitycznych i kół eksperckich.

Spotkania z prestiżowymi przedstawicielami Komisji Europejskiej i 

Parlamentu Europejskiego, ministrami, członkami parlamentów, 

dyplomatami, członkami organizacji pozarządowych i ekspertami.

Nearly 800 participants from Ukraine, EU, Russia, the 

neighbouring states and the US, including government

members, politicians, businessmen, regional officials, 

representatives of international organizations and think-

tanks.

Meetings with the key figures of the European Commission

and the European Parliament, government ministers, MPs, 

NGO members, diplomats and experts.





• 2,200m² of exhibition space

• Participation in Europe’s biggest 

Ukraine-focused event 

• Media coverage in the main Polish 

and Ukrainian media

• Opportunity to present your 

flagship products and projects

• Favourable occasion to establish 

business contacts and exchange 

experience



W celu potwierdzenia udziału uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza 

rejestracyjnego dostępnego na stronie: http://www.forum-ekonomiczne.pl/xi-forum-

europa-ukraina

Rejestracja na Forum Europa-Ukraina składa się z dwóch etapów

Gościom Forum oferujemy pakiety noclegowe i transfer, które można zarezerwować w 

drugim etapie rejestracji

In order to participate, please fill in the registration form which is available at 

www.economic-forum.pl.

Please be advised that the registration consists of two stages.

We offer accommodation and airport transfers, that can be booked in the second stage 

of registration.




