
 

 

Czy w Polsce Wschodniej znajdą się „jednorożce”? 

TOP Start-up Polski Wschodniej 2016 – wydarzenie towarzyszące na  

III Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku 
 

Białystok, 23 sierpnia 2016 r. – Do 29 sierpnia br. mogą zgłaszać się start-upy  

z Polski Wschodniej, które chcą skorzystać z możliwości zaprezentowania się 

przed przedstawicielami największych korporacji, inwestorami i ekspertami 

obecnymi na Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku. Inicjatywa 

TOP Start-up Polski Wschodniej po raz pierwszy towarzyszy największej 

imprezie gospodarczej poświęconej perspektywom rozwojowym Polski 

Wschodniej. 

 

Uber, Xiaomi, Dropbox to przykłady marek, które ze start-upów przekształciły się  

w „jednorożce”, czyli firmy warte co najmniej miliard dolarów. Kto ma obiecujący pomysł 

na biznes, będzie miał szansę zaprezentować go przedstawicielom wielkich korporacji, 

potencjalnym inwestorom i dużym firmom z kapitałem na rozwój i skorzystać z szansy na 

rozwój – to idea TOP Start-up Polski Wschodniej 2016. Na stronie 

www.wschodnikongres.eu zapisy dla potencjalnych „jednorożców” możliwe są do 29 

sierpnia br. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

 

– Już teraz zapoznajemy się z bardzo ciekawymi zgłoszeniami i pomysłami na biznes. Od 

innowacyjnych rozwiązań do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, przez 

różnorodne platformy komunikacyjne, rozwiązania online-owe, po specjalnie 

zaprojektowane posiłki oraz praktyczne rozwiązania dla domu i firmy. Przekonujemy się, 

że wyobraźnia ludzka nie zna granic. Tym chętniej chcemy na Wschodnim Kongresie 

Gospodarczym w Białymstoku połączyć dwa światy, ludzi z pasją i nowymi pomysłami,  

z tymi, którzy mają pieniądze, zasoby i klientów by te pomysły realizować – mówi 

Wojciech Kuśpik, inicjator i organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego  

w Białymstoku, prezes Grupy PTWP. 

 

Chęć udziału w TOP Start-up Polski Wschodniej 2016 zgłosiło już kilkadziesiąt start-upów 

reprezentujących takie branże jak: B2B e-commerce, budownictwo, chemia, druk 3D, 

elektronika, E-zdrowie, gastronomia, gry społecznościowe, handel, internet marketing, 

http://www.wschodnikongres.eu/


 

 

IT, motoryzacja, rekreacja, sektor usług, sport, szkolenia i coaching. Dziesięć 

najciekawszych, najbardziej interesujących projektów wybranych przez eksperckie jury 

będzie mogło wystawić własne stoiska w strefie wystawienniczej w budynku Opery  

i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki podczas III Wschodniego 

Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (22-23 września 2016). 

 

TOP Start-up Polski Wschodniej 2016 to możliwość pozyskania kapitału, wsparcia 

organizacyjnego i eksperckiego, zogniskowania na sobie uwagi mediów, budowy 

networkingowych kontaktów oraz długotrwałych relacji młodych przedsiębiorców  

z przedstawicielami dojrzałego biznesu. Towarzysząc III Wschodniemu Kongresowi 

Gospodarczemu w Białymstoku, TOP Start-up Polski Wschodniej 2016 będzie pierwszym 

tak dużym wydarzeniem w regionie Polski Wschodniej łączącym start-upy i korporacje. 

Stworzy przestrzeń otwartego dialogu między inwestorami, start-upami i organizacjami 

wsparcia biznesu. 

 

Podczas TOP Start-up Polski Wschodniej 2016 odbędą się debaty panelowe z udziałem 

ekspertów, przedsiębiorców i start-upowców oraz autoprezentacje najlepszych projektów 

z Polski Wschodniej. Zaplanowano także tzw. Networking Zone – miejsce spotkań  

z inwestorami i potencjalnymi partnerami, przestrzeń do prezentowania swoich 

produktów i usług oraz formułę tzw. „speed dates”, czyli spotkań 1:1 (start-up – biznes). 

 

Trzecia edycja największej konferencji biznesowej poświęconej perspektywom 

rozwojowym Polski Wschodniej, Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku, 

zgromadzi ponad tysiąc biznesmenów, polityków z regionu, kraju i Europy, inwestorów, 

finansistów, samorządowców, ekspertów i naukowców. 

 

Partnerami TOP Start-up Polski Wschodniej 2016 są: Akademickie Inkubatory 

Przedsiębiorczości (AIP), Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, 

Kielecki Park Technologiczny, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. 

 

Więcej informacji o TOP Start-up Polski Wschodniej 2016: 

http://www.wschodnikongres.eu/2016/pl/top-start-up-polski-wschodniej/189/  

http://www.wschodnikongres.eu/2016/pl/top-start-up-polski-wschodniej/189/


 

 

 

*** 

 
Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to 

poświęcony najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom dwudniowy cykl debat, 

spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około tysiąca gości z Polski i z Europy.  

 

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator 

Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej  

w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej 

reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.  

### 
 
Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym – www.wschodnikongres.eu/pl/. 

Facebook: facebook.com/WschodniKongresGospodarczy  

Twitter: twitter.com/WschodniKongres #WKG2016 @WschodniKongres  

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl 

 

Akredytacje prasowe: https://konto.ptwp.pl/wkg/pl/media.html  
 
Dodatkowe informacje dla mediów: 

Marta Stach, Imago Public Relations  

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl 
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