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Przed nami Europejskie Forum Samorządowe Local Trends,
czyli miejsce, które łączy idee, poglądy i niekiedy odległe punkty 
widzenia. Miejsce, w którym spotykają się przedstawiciele różnych 
środowisk – administracji rządowej i samorządowej oraz nauki
i biznesu. Dziś ich współpraca jest nie tylko potrzebna, ale wręcz 
konieczna, aby konkurować na rynkach lokalnym i globalnym oraz 
kreować nowe wartości. Wciąż istnieje wiele wolnych przestrzeni, 
przede wszystkim w obszarze relacji samorządów i sektora prywatne-
go, choćby w aspekcie wspólnych projektów inwestycyjnych.  

Pierwsza edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 
Pozwoliła nam określić nowe kierunki rozwoju II Europejskiego Forum 
Samorządowego. W rezultacie do programu włączyliśmy m.in. Scenę 
Dobrych Praktyk, na której zostaną zaprezentowane rozwiązania 
wspierające funkcjonowanie samorządów. Uczestnicy październiko-
wego Local Trends będą mogli wziąć udział w spotkaniach networkin-
gowych oraz w wydarzeniach towarzyszących – Forum Rozwoju Miast
oraz Kongresie Regionów.

Na szczególną uwagę zasługuje bogaty program II Europejskiego 
Forum Samorządowego, który niezwykle precyzyjnie odpowiada
na bieżące problemy i wyzwania na poziomie regionalnym
i europejskim. Stworzyliśmy go we współpracy z Centrum Myśli 
Strategicznych i gronem ekspertów, dlatego jestem przekonany,
że tegoroczna edycja Local Trends spotka się z bardzo dobrym 
przyjęciem i będzie jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń 
drugiej połowy 2022 roku. 

Serdecznie zapraszam, 

Tomasz Kobierski
prezes zarządu Grupy MTP

Obecnych wyzwań stojących przed samorządami czy ważnych 
i perspektywicznych tematów do rozstrzygania nie brakuje. Takie czasy, 
warunki działania i okoliczności. I z nimi musimy się zmierzyć, czy 
chcemy czy nie. Może to prowadzić do porozumienia czy choćby 
zrozumienia innych punktów widzenia. Taka platforma jak Europejskie 
Forum Samorządowe właśnie po to jest. Ale również po to, aby
w jednym miejscu i czasie  podpatrzeć innych, pochwalić się swoimi 
sukcesami i nowymi programami, zaoferować własne nowe rozwiąza-
nia, czy modele wdrażania nowych technologii. 

Dzięki Radzie Programowej oraz zaangażowaniu Partnerów 
Strategicznych: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, 
Związku Gmin Wiejskich RP oraz Partnerów Instytucjonalnych
program oraz dobór prelegentów i najważniejszych aktywnych 
dyskutantów zostały zapewnione na wysokim poziomie. 

Zapraszam do Poznania, bo po raz kolejny warto się tam spotkać.

Maciej H. Grabowski
prezes Fundacji Centrum Myśli Strategicznych

Local Trends to wciąż nowe wydarzenie, ale już wpisało się
w kalendarze wielu samorządowców, polityków czy przedsiębiorców. 
Podczas jego najbliższej edycji spodziewamy się półtora tysiąca 
uczestników. To będzie wspaniała okazja do spotkań, tych mniej
i bardziej formalnych. Pojawią się przedstawiciele różnego szczebla 
samorządów i politycy różnych opcji, eksperci i praktycy.

W ramach Local Trends odbywać się będzie też Kongres Regionów
i Forum Rozwoju Miast, dzięki temu o samorządach rozmawiać 
będziemy kompleksowo, a obecność gości z zagranicy pozwoli nam 
spojrzeć na nasze problemy z szerszej perspektywy.

Serdecznie zapraszam, 

Martyna Dera
dyrektor forum Local Trends

www.localtrends.pl
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Silny głos miast i regionów jest dziś niezwykle 
ważny i potrzebny. Każde spotkanie, forum 
wymiany myśli pozwala nam nie tylko dzielić się 
doświadczeniami, ale buduje także silne relacje 
między nami. 

Dziś, kiedy sytuacja finansowa samorządów 
jest trudna, a rząd podejmuje kolejne działania 
ograniczające nam kompetencje, nie możemy 
milczeć. Musimy być obecni w dyskursie 
politycznym, domagać się realizacji przez rząd 
kamieni milowych, by wreszcie środki z KPO 
trafiły do Polek i Polaków. Musimy domagać się 
wytyczenia i realizacji polityki transformacji 
energetycznej, walki z drożyzną i wreszcie, 
realizacji postulatów wypracowanych przy 
Samorządowym Okrągłym Stole dotyczących 
systemowych rozwiązań w związku
z uchodźcami przybywającymi do naszego 
kraju.

Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

Przed samorządami stoi dziś wiele wyzwań, 
możemy im sprostać tylko dzięki mądrej 
współpracy. W obliczu pandemii, agresji 
rosyjskiej na Ukrainę i związanego z tym kryzysu 
uchodźczego musimy stawić czoła wielu 
problemom społecznym, gospodarczym
i finansowym. Dzięki solidarności, kreatywności 
oraz ogromnemu zaangażowaniu miast możemy 
ten trudny czas wykorzystać w sposób 
pozytywny dla mieszkańców. Kryzys nie jest 
jedynie okresem zmniejszenia aktywności 
społecznej i ekonomicznej w miastach. To też 
szansa na zmianę, na szybsze wdrożenie 
rozwiązań poprawiających komfort życia 
mieszkanek i mieszkańców. Wierzę, że 
przyszłość może być lepsza. Nasze decyzje
i działania muszą być jednak dobrze przemyśla-
ne. Dlatego tak ważna jest rozmowa, zarówno 
na poziomie eksperckim, jak i politycznym. Local 
Trends to okazja do konstruktywnej dyskusji 
ponad podziałami i miejsce, w którym możemy 
razem szukać najlepszych rozwiązań dla 
naszych miast, gmin i regionów.

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania

Gospodarze:



Partnerzy strategiczni:

2022 rok przyniósł nowe i bardzo trudne 
wyzwania, z którymi wszyscy musimy się 
zmierzyć. Jesteśmy i czujemy się odpowiedzialni 
za naszych mieszkańców, za wspólnotę lokalną, 
za miejsce, w którym gospodarujemy
i podejmujemy decyzje. 

Ważne, abyśmy potrafili w tym szczególnym 
czasie konstruktywnie rozmawiać o przyszłości – 
przyszłości Europy. Wykorzystajmy więc 
spotkania w gronie przedstawicieli różnych 
środowisk – administracji rządowej, 
samorządowców, ludzi świata biznesu i nauki – 
do merytorycznej dyskusji, która pomoże nam 
wyznaczyć optymalne kierunki i wypracować 
priorytety współpracy na rzecz naszej 
europejskiej Wspólnoty.

Serdecznie zapraszam,

Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

W połowie października spotkamy się
w Poznaniu na II Forum Samorządowym
w ramach Local Trends. W dobie postępującej 
centralizacji i dekompozycji systemu finansów 
samorządowych musimy wspólnie wypracować 
sposoby obrony Polski lokalnej
i regionalnej, dodatkowo narażonej na trudne do 
udźwignięcia konsekwencje kryzysu energetycz-
nego. Forum to ważna okazja do mobilizacji 
całego środowiska samorządowego do działań 
w obronie mieszkańców.

Zygmunt Frankiewicz 
prezes Zwiazku Miast Polskich

Senator RP

Local Trends to ważne rozmowy o przyszłości 
polskich samorządów. To doskonałe forum 
wymiany doświadczeń, które jednostki 
samorządu terytorialnego łączy, uczy
i wzbogaca w doświadczenia. Serdecznie 
zachęcam do udziału w II Europejskim Forum 
Samorządowym.

Do zobaczenia już w październiku
w Poznaniu!

Olgierd Geblewicz
prezes zarządu Związku Województw RP

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Europejskie Forum Samorządowe Local Trends 
stało się bardzo ważnym dla środowiska 
samorządowego wydarzeniem, gdzie 
podejmowane są tematy istotne dla rozwoju 
miast i regionów: finanse, transformacja cyfrowa, 
przyciąganie inwestycji czy ochrona zdrowia. 
Dla nas, mieszkańców Pomorza, tematem 
kluczowym, wręcz egzystencjalnym, jest 
przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz 
związana z tym zielona transformacja 
energetyczna.

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego



Partnerzy strategiczni:

W imieniu Unii Metropolii Polskich serdecznie 
zapraszam na Local Trends Europejskie Forum 
Samorządowe, które odbędzie się 17 i 18 
października w Poznaniu na Międzynarodo-
wych Targach Poznańskich. To ważne spotkanie 
samorządów, biznesu i świata nauki. Będziemy 
dyskutować o rozwiązaniach dla gmin, miast, 
powiatów i województw. 

Zapraszamy!

Tomasz Fijołek
dyrektor zarządzający

Unia Metropolii Polskich
im. Pawła Adamowicza

Możliwość omówienia różnorodnych 
zagadnień w szerszym gronie oraz skorzystania 
z wiedzy innych osób, borykających się
z podobnymi wyzwaniami, bywa pomocna
i inspirująca. Okazję do wymiany doświadczeń, 
a także do wysłuchania komentarzy, dotyczących 
bieżącej sytuacji i rodzących się problemów oraz 
do wspólnego poszukiwania metod radzenia 
sobie z wyzwaniami stwarza m.in. Local Trends 
Europejskie Forum Samorządowe. Warto 
zatem zarezerwować czas i odwiedzić Poznań
w październiku br., by przedyskutować aktualne 
tematy i wspólnie zastanowić się nad tym, jak 
– w tak trudnych czasach – wypełniać misję 
publiczną, którą jest zarządzanie Gminą.

Krzysztof Iwaniuk
Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
Wójt Gminy Terespol

Wydaje się, że jednym z głównych tematów 
tegorocznego Forum powinno stać się 
wyzwanie, jakim dla miast jest samowystarczal-
ność energetyczna miejskiej gospodarki 
komunalnej. Są już dobre wzory w kilku 
miastach, które – dzięki zintegrowanej lokalnej 
polityce energetycznej – łatwiej przebrną 
nadchodzący kryzys energetyczny. Podczas 
Forum musimy także znaleźć sposoby radzenia 
sobie z silnie osłabionymi finansami lokalnymi, 
które muszą się obronić w warunkach rosnącej 
inflacji i coraz wyraźniejszego widma kryzysu 
finansów publicznych państwa.

Andrzej Porawski 
dyrektor biura Zwiazku Miast Polskich

Takie wydarzenia jak Local Trends Europejskie 
Forum Samorządowe są bardzo potrzebne. 
Spotkamy się w gronie środowisk: samorządo-
wych, biznesu i nauki po to, by rozmawiać
o przyszłości w naszych regionach, miastach, 
miasteczkach, gminach i wsiach.

W imieniu Białegostoku, Unii Metropolii 
Polskich i swoim serdecznie Państwa zapraszam 
w dniach 17 i 18 października do Poznania.

Tadeusz Truskolaski
prezes Unii Metropolii Polskich

im. Pawła Adamowicza
Prezydent Białegostoku



Wiele instrumentów finansowych dostępnych dla miast będzie
w najbliższych latach znaczonych na zielono. Inwestycje nimi finansowa-
ne nie będą mogły nie wykazywać co najmniej neutralnego wpływu na 
klimat. Podobne zapisy premiujące dla takich inwestycji funkcjonują także 
w polskim prawie zamówień publicznych.

Jadwiga Emilewicz
Poseł na Sejm RP

Nasze doświadczenia, poparte wynikami badań pokazują, że 
europejskie miasta dostrzegają zarówno szanse, jak i zagrożenia 
związane z transformacja energetyczną i zieloną transformacją. 
Europejskie miejskie plany inwestycyjne obejmują wydatki ekologiczne 
jako ważne części budżetu, szczególnie w zakresie infrastruktury
i cyfryzacji.

Teresa Czerwińska
wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego

W mojej ocenie są trzy ważne trendy rozwoju miast. Pierwszy dotyczy 
cyfryzacji, drugi dotyczy specjalizacji branżowej, a trzeci dotyczy zmian 
klimatycznych i koniecznej transformacji energetycznej.

Jestem przekonany, że polskie samorządy mogą być liderem 
nowoczesności i zmian niezbędnych we wszystkich trzech obszarach.

Paweł Borys
prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Jak wszystkie gminy, mamy plany finansowe na wiele lat. Ale gdy nie 
wiemy, na czym stoimy, nie możemy opracować budżetu. Ceny, jakie 
obowiązywały jeszcze kilka miesięcy temu, teraz są wyższe o 30 procent. 
Rząd zaś nie słucha naszych uwag, ignoruje nas. Tymczasem każdy 
ubytek w dochodach bieżących to ogromny problem dla miast. Nie 
możemy wziąć kredytu na bieżącą działalność, będziemy więc musieli 
ciąć wydatki.

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Świdnicy

Powiedzieli
podczas Local Trends
Europejskiego Forum Samorządowego 2021
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Wystąpienie inauguracyjne

Miasta w czasach odwrotu od net zero? 

Samorząd neutralny dla klimatu – jak zbudować wsparcie i wdrożyć zmiany?

Wystąpienia otwierające: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego   Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania     Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu

„Krajowa Polityka Miejska a kształtowanie przyszłości Polski lokalnej" 
„Czy i jakie innowacyjne i zrównoważone rozwiązania dla Zielonego Ładu mogą być dostępne dla miast i ich mieszkańców”
„Wsparcie w rozwoju inteligentnych miast przyszłości” 

Przywitanie: Maciej Grabowski, Prezes Zarządu, Centrum Myśli Strategicznych
Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu, Grupa MTP

Samorządy w nowej perspektywie finansowej

Współpraca rząd-samorząd – w poszukiwaniu konsensusu dla rozwoju?

*Program ramowy na dzień 26.08.2022r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
Szczegóły oraz aktualny program Europejskiego Forum Samorządowego znajdują się na stronie internetowej www.localtrends.pl 



DEBATY RÓWNOLEGŁE
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Doświadczenia i wizje budowania innowacyjnego 

miasta - odpowiedzialny przemysł 4.0 na rzecz strategii 

zrównoważonego rozwoju

BIG DATA – rozwój oparty na faktach?

Koncepcja Smart City – jakie elementy strategii władz 

lokalnych wymagają dostrojenia, a co się sprawdziło?
Społeczeństwo obywatelskie i bezpieczeństwo

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej przy 

współudziale samorządów jako krwiobieg

transformacji cyfrowej

Wodór paliwem przyszłości 

*Program ramowy na dzień 26.08.2022r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
Szczegóły oraz aktualny program Europejskiego Forum Samorządowego znajdują się na stronie internetowej www.localtrends.pl 

Forum
Rozwoju Miast

Kiedy różnice schodzą na dalszy plan 
- co daje miastu poczucie wspólnoty?

prelekcje 
rozmowy 

debaty
międzynarodowi eksperci

i praktycy miejscy

Szczegółowy program wydarzenia 
dostępny wkrótce na
www.forumrozwojumiast.poznan.pl



Forum
Rozwoju Miast

Kongres
RegionówSala 3Sala 2Sala 1

*Program ramowy na dzień 26.08.2022r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
Szczegóły oraz aktualny program Europejskiego Forum Samorządowego znajdują się na stronie internetowej www.localtrends.pl 

DEBATY RÓWNOLEGŁE

Samorząd deweloperem? Mieszkania 
komunalne w czasach wysokich stóp 
procentowych i zielonej transformacji

Jak organizacja międzynarodowych 
imprez sportowych może promować 
region? 

Kiedy różnice schodzą na dalszy plan 
- co daje miastu poczucie wspólnoty?

prelekcje 
rozmowy 

debaty
międzynarodowi eksperci

i praktycy miejscy

Szczegółowy program wydarzenia 
dostępny wkrótce na
www.forumrozwojumiast.poznan.pl

Cyberbezpieczeństwo w JST – dobre 
praktyki dla samorządów

Instrumenty wsparcia rozwoju 
przedsiębiorczości a wzrost 
koniunktury gospodarczej gminy
i miasta 
 

Elektryczne samochody w służbie 
samorządów. Dlaczego elektryk 
wygrywa ze spalinówką? 

Nowa perspektywa finansowa UE
a rozwój JST – inwestycje
w  infrastrukturę czy kompetencje 
społeczne?
 

E-mobilność i rozwój sieci ładowania 
pojazdów zeroemisyjnych

Jak zaopiekować się nowymi 
mieszkańcami miast? Długofalowe 
wyzwania związane z napływem 
uchodźców i polityką migracyjną 

Co zmienia inflacja w samorządach?
Jak sprostać rosnącym kosztom 
energii w samorządach? 

Myśl globalnie, działaj lokalnie. Jak 
sfinansować zieloną transformację 
we wsiach, gminach i miasteczkach? 

Panel Zwycięzców. Laureaci rankingu 
Miasta Przyjazne dla Biznesu 
magazynu Forbes

Instrumenty wsparcia
w rozwoju polskich inteligentnych 
miast przyszłości

Jak zarządzać lasami 
w samorządach?
 
 

Biogazownie w polskiej polityce 
ekologicznej i infrastrukturze 
jednostek samorządu terytorialnego
 
 

Jak skutecznie promować region
w mediach cyfrowych? 
 

Sesja podsumowująca - mapa wyzwań dla samorządów

www.localtrends.pl
PROGRAM

18 października 2022



W ramach podsumowania Forum zrealizowane zostaną cztery rozmowy ekspertów podsumowujące spotkanie oraz konferencja 
prasowa, na których zaprezentujemy rekomendacje i stanowiska Local Trends.  Przewidujemy rozmowy liderów samorządowych 
korporacji z przedstawicielami administracji na temat wyzwań w wymiarze społecznym i gospodarczym oraz związanych
z wdrożeniem europejskich instrumentów finansowych, a także stanu finansów własnych gmin. 

Zastrzegamy możliwość zmiany programu przed wydarzeniem. Szczegóły oraz aktualny program 
Europejskiego Forum Samorządowego znajdują się na stronie internetowej 

Program Forum, oprócz sesji warsztatowych wzbogacony będzie również o:

Mapa wyzwań dla samorządów

 Inteligentne lampy miejskie wspierające bezpieczeństwo 
 Opomiarowanie energii w budynkach użyteczności publicznej i pracy na rzecz samowystarczalności energetycznej
 Optymalizacja kosztów oraz zarządzanie nieruchomościami w JST
 Kształtowanie polityki senioralnej w miastach
 Zorganizowanie oddziałów szkolnych i przedszkolnych w kontekście napływu dzieci z Ukrainy

Scenę Dobrych Praktyk, na której przewidujemy m.in. tematy:

Projekt, w ramach którego organizowane są moderowane spotkania ekspertów prezentujące dobre praktyki i plan ulepszeń dla 
miast  w obszarach ekologii, inwestycji, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz transformacji cyfrowej.  

Miejskie Sieci Wymiany Doświadczeń

www.localtrends.pl

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE | 17-18.10.2022

Działania Banku Ochrony 
Środowiska na rzecz 
zwiększenia efektywności 
energetycznej 
samorządów 
terytorialnych

Nowe zadania
i obowiązki gmin
w zakresie nieczystości 
ciekłych w świetle 
najnowszych aktów 
prawnych 

Warsztaty

Jak ocenić wpływ nowych 
zadań na przyszłą sytuację 
finansową JST? – warsztat 
dla służb finansowych
i przedstawicieli organu 
wykonawczego
z zastosowaniem 
programu BeSTi@

Rola przemysłu
w kreowaniu zmian
i inwestycji miasta 
innowacyjnego 



Kiedy różnice schodzą na dalszy plan — co daje miastu
poczucie wspólnoty?
 
Już w październiku spotykamy się na VI edycji Forum Rozwoju Miast. 

Głównym tematem jest budowanie wspólnoty i wzmacnianie jej poczucia. 
W ciągu dwudniowej konferencji spotkamy się z niesamowitymi mówca-
mi, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii, Czech i Norwegii – będą to eksperci i praktycy, 
reprezentanci samorządu, biznesu, organizacji pozarządowych oraz 
świata nauki. 

Pojęcie wspólnoty przeżywa dziś swoisty renesans mimo tego, a może 
właśnie dlatego, że współczesne społeczeństwa zdominowane są przez 
kulturę indywidualizmu, w którym każdy człowiek jest niejako zobowią-
zany do bycia kimś niepowtarzalnym i traktowania siebie w kategorii 
„projektu”. Współczesność zatem, to czas wspólnoty zagrożonej – 
niezbędnej, a jednocześnie trudnej do zbudowania. Teraźniejszość niesie 
ze sobą nowe wyzwania, ale też szczególne zagrożenia, istnieje więc 
silne zapotrzebowanie na cnoty, ideały i wartości, których nośnikiem jest 
wspólnota. O jaką zatem wspólnotę chodzi? Skoro nie chodzi już o jej 
wymiar narodowy, to czy jej rola ma wyłącznie charakter polityczny?

Szczegóły na stronie:

www.forumrozwojumiast.poznan.pl

VI Forum Rozwoju Miast
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Kongres Regionów to jedno z największych dorocznych spotkań przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego z przedstawicielami biznesu i organizacji pozarządowych, poświęco-

ne najistotniejszym kwestiom funkcjonowania miast, gmin, powiatów i województw. W ramach 

wydarzenia odbędzie się wiele interesujących spotkań i debat.

Kongres Regionów
WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE | 17-18.10.2022

Miasta i gminy zostały podzielone na pięć kategorii według liczby 
mieszkańców: powyżej miliona (czyli sama Warszawa); 300 tys. – do 
miliona; 150–299 tys.; 50–149 tys.; poniżej 50 tys. Do przeliczenia na 
1000 mieszkańców brane są następujące dane: liczba netto rejestracji 
nowych spółek w danej miejscowości (po odjęciu od nowych rejestracji 
upadłości i wykreśleń z rejestru); liczba zarejestrowanych spółek 
zagranicznych; saldo migracji spółek (przeniesione do miejscowości 
minus wyprowadzone z niej). Temu ostatniemu czynnikowi przyznana 
jest waga trzy razy wyższa niż pozostałym. Danych dostarcza Centralny 
Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Ranking Miasta Przyjazne dla Biznesu

Ranking N15 realizowany przez redakcję tygodnika „Newsweek”
to plebiscyt, w którym głosy na siebie oddają sami prezydenci
i prezydentki miast. Nad przebiegiem głosowania czuwa kapituła. Jej 
skład to czołowi naukowcy związani z samorządem: prof. Grzegorz 
Gorzelak z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Cezary Trutkowski,
prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
dr Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich. 

Skład kapituły uzupełnia Dariusz Ćwiklak, zastępca redaktora 
naczelnego „Newsweeka”.

Ranking N15





Warunki udziału
w Local Trends
Europejskim Forum Samorządowym

UDZIAŁ W KONGRESIE

Przedstawiciele administracji,
samorządów i uczelni wyższych

Przedstawiciele biznesu

CENA
NETTO*

350,00

1490,00

Zapraszamy do rejestracji
na Europejskie Forum Samorządowe

* należy doliczyć podatek  VAT 23%

Regulamin oraz rejestracja:
www.localtrends.pl

Zostań partnerem Forum:

Jan Gładysiak
Telefon: +48 539 320 012
E-mail: jan.gladysiak@grupamtp.pl
Aleksandra Wilk
Telefon: +48 603 413 048
E-mail: aleksandra.wilk@grupamtp.pl
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Biuro Obsługi Uczestników
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Partnerzy strategiczni:

Strategiczni partnerzy medialni:

Gospodarze:Organizatorzy:


