


Galę organizują Pracodawcy Pomorza, działający od 1991 

roku jako jedna z największych i najstarszych regionalnych 

organizacji pracodawców. Blisko 1000 firm zrzeszonych daje 

zatrudnienie prawie 100 tys. pracowników. 

Członkowie to przedsiębiorstwa o niezwykle szerokim profilu 

działalności, formie własności i wielkości – od mikroprzedsiębiorstw 

po wielkie koncerny, jak również instytucje kulturalne, edukacje 

i naukowe.

Oprócz działalności merytorycznej organizacja realizuje działania 

integrujące firmy oraz osoby działające w ramach organizacji, 

prowadząc przy tym szeroką działalność informacyjno-edukacyjną 

dla członków. 



Realizowane od lat Gale Pracodawców Pomorza to jedne z największych i najważniejszych 

biznesowych imprez regionalnych z liczbą gości na poziomie 700 osób. 

To doroczne uroczyste spotkania biznesu, przedstawicieli najwyższych władz państwowych, 

samorządowych, świata nauki i kultury. 



Cechą charakterystyczną wydarzenia jest wysokiej klasy oprawa artystyczna, 

z udziałem gości specjalnych naszych uroczystości. Relacje z poszczególnych 

lat można obejrzeć skanując powyższe kody QR.

https://www.youtube.com/watch?v=VNyWJRXU-EE&ab_channel=AMBEREXPO
https://www.youtube.com/watch?v=VNyWJRXU-EE&ab_channel=AMBEREXPO
https://www.youtube.com/watch?v=LLNTz7s4WNM&ab_channel=AMBEREXPO
https://www.youtube.com/watch?v=LLNTz7s4WNM&ab_channel=AMBEREXPO
https://www.youtube.com/watch?v=t5JyopWVKzM
https://www.youtube.com/watch?v=t5JyopWVKzM
https://www.youtube.com/watch?v=4y04HQglCc8&ab_channel=PracodawcyPomorza
https://www.youtube.com/watch?v=4y04HQglCc8&ab_channel=PracodawcyPomorza
https://www.youtube.com/watch?v=56sgGXcPQ7U
https://www.youtube.com/watch?v=56sgGXcPQ7U
https://www.youtube.com/watch?v=TTlUyRbhYog&ab_channel=PracodawcyPomorza
https://www.youtube.com/watch?v=TTlUyRbhYog&ab_channel=PracodawcyPomorza
https://youtu.be/X8lnX9M-bHU
https://youtu.be/X8lnX9M-bHU
https://youtu.be/zGW0lPQYaJc
https://youtu.be/zGW0lPQYaJc
https://youtu.be/kIdAo7y2oJY
https://youtu.be/kIdAo7y2oJY
https://www.youtube.com/watch?v=4y04HQglCc8&ab_channel=PracodawcyPomorza
https://www.youtube.com/watch?v=4y04HQglCc8&ab_channel=PracodawcyPomorza


Wyjątkowy charakter naszej Gali podkreślają specjalnie zaproszeni goście z przestrzeni biznesu i kultury.
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Z Galą nierozerwalnie związany jest 

Konkurs Pomorski Pracodawca Roku, którego 

celem jest wypromowanie i docenienie 

najlepszych pomorskich przedsiębiorców. 

Ideą Konkursu jest wyłonienie firm-liderów wśród

pomorskich przedsiębiorstw, które nie tylko osiągają 

dobre wyniki ekonomiczne, ale również tworzą 

właściwe warunki pracy oraz potrafią dostrzec 

potencjał swoich pracowników. 

W ramach konkursu pragniemy upowszechniać 

dobre praktyki odpowiedzialności w biznesie, 

promować laureatów konkursu w mediach, 

rekomendując ich do innych ogólnopolskich

nagród i wyróżnień. 





N A G R O D Y 

S P E C J A L N E 





Oxer to trudna przeszkoda w skokach jeździeckich, dlatego nagrodę 

Złoty Oxer przyznajemy wyjątkowym przedsiębiorcom, którzy budując 

od podstaw swoją firmę, kierowali się wizją rozwojową i konsekwencją 

w realizacji przyjętych celów strategicznych. 





Nagroda Primum Cooperatio im. Prof. Bogdana Mazurkiewicza

dla naukowca, którzy udowodnił, że możliwa jest efektywna 

współpraca środowisk a akademickiego z biznesem przynosząca 

wymierne korzyści gospodarce i nauce. 

Nagrodą pragniemy wyróżniać osoby reprezentujące dowolne 

dziedziny nauki, za wybitne osiągnięcia połączone z udokumentowaną 

działalnością w zakresie wdrożeń dorobku naukowego w gospodarce. 





Nagroda Dialogus Supra Omnia – Dialog Ponad Wszystko, 

przyznawana jest za wykorzystywanie dialogu do budowania 

porozumienia na drodze konsensusu, gdzie wszystkie strony są 

zwycięzcami w imię zasad dialogu społecznego.



P R O M O C J A

W Y D A R Z E N I A



KOMUNIKACJA MEDIALNA

Zapewniony patronat medialny i obsługa prasowa 

oraz/lub fotograficzna m.in. redakcji:

Radio Gdańsk 
Dziennik Bałtycki 
Express Biznesu 
Magazyn Pomorski
Gazeta Wyborcza Trójmiasto
Trojmiasto.pl
Gdansk.pl
Prestiż – magazyn trójmiejski
Netka.gda.pl
Radio Plus 
Warto!
Zawsze Pomorze 
Kosycarz Foto Press 

KOMUNIKACJA CZŁONKOWSKA / KAMPANIA INFORMACYJNA

dedykowany mailing do min. 2000 odbiorców 

powtarzany ok. 3-4 razy (z logotypami sponsorów) 

reklama prasowa w wybranych mediach z logotypami sponsorów 

informacja na stronie www.pracodawcypomorza.pl 

informacja w mediach społecznościowych – Facebook i LinkedIn

drukowane zaproszenia, foldery informacyjne w ilości ok. 400 egzemplarzy z logotypami sponsorów

promocja udziału sponsorów Gali w kanałach elektronicznych od kwietnia do czerwca 2022 r. 



P A K I E T

S P O N S O R S K I 

PARTNER 
STRATEGICZNY 



W ramach pakietu oferujemy: 

1. Nadanie tytułu Partnera Strategicznego Gali

2. Umieszczenie logotypu w następujących miejscach: 

• strona www.pracodawcypomorza.pl (zaproszenie i relacja z Gali) 

• media społecznościowe – Facebook i LinkedIn (zaproszenie i relacja z Gali) 

• zaproszenia i folder (materiały drukowane) min. 400 egzemplarzy 

• materiały prasowe przekazywane mediom

• ścianka reklamowa w bezpośrednim sąsiedztwie Sali gdzie odbywać się będzie Gala 

• w prezentacjach multimedialnych wyświetlanych przed częścią oficjalną Gali oraz po części oficjalnej 

3. Pozycjonowanie logotypu w wielkości min. +100% rozmiaru logotypu partnera podstawowego Gali 

4. Umieszczenie logotypu Partnera Strategicznego w miejscach bardziej eksponowanych,  w sąsiedztwie nie       

więcej niż jednego logotypu na jednej planszy prezentacjach lub na ściance 

5. Możliwość wystawienia do 2 roll-upów lub 1 ścianki reklamowej w holu Europejskiego Centrum Solidarności 

6. Możliwość udziału we wręczeniu jednej z nagród konkursowych oraz przemówienia do uczestników 

7. Wymienienie nazwy lub logo w informacjach medialnych po Gali 

8. Udział bezpłatny do 4 przedstawicieli Państwa firmy w Gali + inne uzgodnione formy promocji 



P A K I E T

S P O N S O R S K I 

PARTNER 



W ramach pakietu oferujemy: 

1. Nadanie tytułu Partnera Gali 

2. Umieszczenie logotypu w następujących miejscach: 

• strona www.pracodawcypomorza.pl (zaproszenie i relacja z Gali) 

• media społecznościowe – Facebook i LinkedIn (zaproszenie i relacja z Gali) 

• zaproszenia i folder (materiały drukowane) min. 400 egzemplarzy 

• materiały prasowe przekazywane mediom

• ścianka reklamowa w bezpośrednim sąsiedztwie Sali gdzie odbywać się będzie Gala 

• w prezentacjach multimedialnych wyświetlanych przed częścią oficjalną Gali oraz po części oficjalnej 

3.    Wymienienie nazwy lub logo w informacjach medialnych po Gali + inne uzgodnione formy promocji 



Tomasz Limon 
Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający
t.limon@pracodawcypomorza.pl 
(+48) 664 994 001 
www.pracodawcypomorza.pl 
Aleja Zwycięstwa 24 
80-219, Gdańsk


