
2021 NA
P�ŁMETKU 
Poznaj projekty realizowane przez meet&grow.
Sprawd�, jak możemy wesprze� Tw�j rozw�j! 



ROK WYZWA�. ROK SZANS
To było bardzo ciekawe p�łrocze... Z jednej strony
pandemiczną rzeczywisto��, kt�ra narzuciła nam konkretne, 
 odczuwalne mocno ramy działania. Z drugiej: ciekawe
projekty, kt�re udało nam się zrealizowa�. Były to zar�wno
kolejne edycje znanych i lubianych wydarze�, jak i zupełnie
nowe eksperymenty. Wszystko w duchu przy�wiecającej nam
idei mądrego rozwoju.

Przed nami kolejne wyzwania. Zapraszam do zapoznania się
z naszymi planami oraz do kontaktu – je�li możemy w jaki�
spos�b wsp�lnie zrealizowa� ambitne, ciekawe projekty.
Powodzenia i dużo zdrowia! 

Monika Nowacka-Şahin
CEO meet&grow



CO ZA NAMI? WYDARZENIA... 

FESTIWAL
WAŻNYCH SPRAW

FORUM ZDROWIE
PRACOWNIKA MEETBENEFIT KONGRES KADRY

Pierwsza edycja
noworocznego spotkania
w duchu mądrego rozwoju.
W�r�d go�ci m.in. Tomasz
Raczek i Adam Bodnar. 

Wiosenne �więto Kadry
było okazją do rozmowy 
o karierze w HR – jak ją
planowa� i mądrze
prowadzi�.

Pierwsza tegoroczna
edycja po�więcona była
badaniu potrzeb
pracownik�w w obszarze
benefit�w pozapłacowych. 

Dwie edycje za nami 
– w lutym i maju.
M�wili�my o zdrowiu
psychicznym w miejscu
pracy i well-leadershipie.  

Kliknij i zobacz �wietne
wystąpienie z Kongresu » 

https://stronakadry.pl/uprzedzenia-w-rekrutacji?k=zhr&r=2021
https://stronakadry.pl/uprzedzenia-w-rekrutacji?k=zhr&r=2021


...I PROJEKTY SPECJALNE.

HR W SŁUŻBIE
PRODUKCJI 

Spotkanie praktyk�w HR,
kt�rzy pracują w firmach
produkcyjnych.
Konferencja wypełniona
wiedzą i przykładami
najlepszych organizacji. 

SPEED DATING
B2B

Wyjątkowy projekt
szybkich biznesowych
spotka� praktyk�w HR 
i dostawc�w rozwiąza� 
z obszaru rekrutacji 
i onboardingu.  



W tym roku uruchomili�my trzy kluczowe dla nas projekty.
Pierwszym z nich jest serwis StronaKadry.pl. Chcemy, 
aby była to przestrze� spotkania praktyk�w HR: wymiany 
do�wiadcze� i nowych idei. 

Drugi projekt to elektroniczny, bezpłatny magazyn 
„Strona Kadry+”. Publikujemy w nim wyniki prowadzonych
przez nas bada�, artykuły praktyk�w i wywiady 
z ciekawymi ekspertami. 

Trzeci ważny dla nas projekt to newsletter HR. Mamy
ambicję, aby był to najlepszy newsletter dla praktyk�w HR
w Polsce. Co czwartek wysyłamy wiadomo��, kt�ra 
w kompaktowy spos�b zwraca uwagę na ważne 
branżowe aspekty. Newsletter dociera obecnie do blisko
500 praktyk�w HR! 

NOWE MIEJSCE DLA KADRY!

Na początku roku
przygotowali�my �wietną
publikację. Kliknij i poznaj
nasz „Przewodnik po
ważnych sprawach” » 

https://stronakadry.pl/
https://stronakadry.pl/przewodnik-po-waznych-sprawach
https://stronakadry.pl/przewodnik-po-waznych-sprawach
https://stronakadry.pl/przewodnik-po-waznych-sprawach
https://stronakadry.pl/przewodnik-po-waznych-sprawach


CO PRZED NAMI? WYDARZENIA... 

MEETBENEFIT

Czwarta edycja
wydarzenia – tym razem
porozmawiamy o tym, 
jak mierzy� efektywno��
benefit�w pozapłacowych,
aby mądrze podejmowa�
decyzje o wdrażaniu.
Będzie także o budowaniu
zaangażowania wok�ł
benefit�w. Spotkanie 
w formule hybrydowej. 

22 WRZE�NIA

KONGRES KADRY

To już 34. edycja! Przed
nami trzy dni rozm�w
wok�ł tematu „Siła.
Odwaga. Uczciwo��”. 
Blisko 20 ekspert�w,
przykłady wdroże� 
i mądry networking.
Będzie  o uczciwym
przyw�dztwie,
menedżerskiej odwadze 
i budowaniu silnej pozycji. 

25-27 PA�DZIERNIKA

FORUM ZDROWIE
PRACOWNIKA
Wellbeing stał się ważną
„funkcją” wielu projekt�w,
kt�re nie są związane
stricte ze zdrowiem 
(na przykład rozwiąza� IT).
Pokażemy ciekawe
przykłady i wskażemy
najlepsze praktyki
włączania zdrowia 
w r�żne obszary pracy.

FESTIWAL
WAŻNYCH SPRAW
Druga edycja Festiwalu
będzie szansą spotkania
się z wyjątkowymi
osobami: lud�mi z r�żnych
�wiat�w, kultur i obszar�w
eksperckich. Uczestnictwo
w wydarzeniu to �wietny
pomysł na mądry prezent
�wiąteczny dla bliskich 
i pracownik�w. 

17-18 LISTOPADA STYCZE�

WIĘCEJ INFORMACJI » WIĘCEJ INFORMACJI » WIĘCEJ INFORMACJI » WIĘCEJ INFORMACJI » 

https://stronakadry.pl/meetbenefit
https://stronakadry.pl/meetbenefit
https://stronakadry.pl/kongres-kadry
https://stronakadry.pl/kongres-kadry
https://stronakadry.pl/forum-zdrowie-pracownika
https://stronakadry.pl/forum-zdrowie-pracownika
https://stronakadry.pl/festiwal-waznych-spraw
https://stronakadry.pl/festiwal-waznych-spraw


...I PROJEKTY SPECJALNE

BADADNIE BENEFIT�W 

Aby skutecznie planowa� politykę
benefitową niezbędna jest wiedza 
na temat trend�w i zachodzących
zmian. Istotna jest r�wnież stała
weryfikacja oferowanych rozwiąza�.
Pozwoli to zar�wno utrzyma� wysoką
atrakcyjno�� pracodawcy 
jak i zminimalizowa� zbędne koszty.
Chcemy pom�c organizacjom 
w tym obszarze, wykonując diagnozę
oferowanych przez nich benefit�w.

PUBLIKACJE

„Komunikacja benefitowa” – publikacja
towarzysząca forum Meetbenefit.
Magazyn „Strona Kadry+” – nowy numer to
refleksja nad aktualnymi wyzwaniami HR. 
„Mądry rozw�j” – przewodnik po tym, jak
mądrze pracowa� i planowa� �cieżki
własnego rozwoju. 
„Magazyn ważnych spraw” – publikacja
towarzysząca Festiwalowi Ważnych Spraw.

W nadchodzących miesiącach przygotujemy
cztery elektroniczne wydawnictwa:

TW�J PROJEKT!

Masz pomysł na
wydarzenie, badanie lub
działania tre�ciowe?
Zapraszamy do kontaktu!
Jeste�my małym,
do�wiadczonym zespołem,
kt�ry z przyjemno�cią
podejmie się realizacji
ambitnych projekt�w. 



ODPOWIADAMY NA
POTRZEBY AMBITNEGO HR 

Dlaczego warto by� z nami?

AKTUALNA
WIEDZA

Temat każdego z naszych
projekt�w dopasowujemy
do aktualnych potrzeb HR.
Kierujemy się w stronę
ambitnych os�b, kt�re
cenią konkret i wielo��
perspektyw. 

PRAKTYCZNE
WSKAZ�WKI 

Do wsp�łpracy zapraszamy
najlepszych ekspert�w; nie
ma w�r�d nich popularnych
spec�w od wszystkiego...
Wierzymy, że wiedzę trzeba
jak najszybciej zamienia� 
w działanie. 

MĄDRY
NETWORKING

Siłą naszych projekt�w 
są ludzie – praktycy HR.
Tworzymy platformy
spotkania i wymiany
do�wiadcze�. Ułatwiamy
budowanie warto�ciowej
sieci kontakt�w. 

SPOŁECZNO��
PRAKTYK�W

Chcemy, aby praktycy HR
rozwijali się razem z nami.
Dlatego budujemy
społeczno�� ambitnych
„kadrowicz�w”, kt�rzy
mogą skorzysta� z wiedzy 
i do�wiadczenia innych. 



DOCIERAMY DO HR-U 
Z TWOIM PRZEKAZEM 

Dlaczego warto zosta� naszym partnerem?

PEWNO�� GRUPY
DOCELOWEJ

Uczestnikami i odbiorcami
naszych projekt�w są
wyłącznie praktycy HR.
Pracując z nami masz
pewno��, że trafisz 
ze swoim przekazem 
do wła�ciwych os�b. 

WIELOLETNIE
DO�WIADCZENIE

Blisko 35 edycji Kongresu
Kadry to najlepsza
rekomendacja! Znamy się
na organizacji wydarze� – 
i nie tylko! Wspieramy Tw�j
marketing i sprzedaż 
w osiąganiu cel�w. 

ELASTYCZNO�� 
I ZAANGAŻOWANIE

Jeste�my małym zespołem
i relacje z partnerami
opieramy na szacunku
oraz dialogu. Jeste�my
otwarci na projekty
niestandardowe i Twoje
specyficzne potrzeby. 

R�ŻNORODNO��
NARZĘDZI

Proponujemy rozwiązania
dopasowane do Ciebie.
Cele biznesowe
pomagamy Ci realizowa� 
z wykorzystaniem wielu
narzędzi. Jakich? O tym 
na kolejnym slajdzie! 



WYDARZENIA

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWA� 
Dobieramy odpowiednie narzędzia 

TRE�CI BADANIA INNE

Wystąpienia eksperckie
oraz produktowe
Udział w debatach 
Stoiska i pakiety powitalne
Reklamy wideo 
Akcje niestandardowe,
konkursy 

Artykuły partnerskie
Reklama w magazynie
„Strona Kadry+”
Udział w publikacjach
tematycznych
Wydawnictwa dedykowane
(custom publishing) 

Udział w naszych projektach
(np. badaniu Nurtownik HR)
Realizacja i promocja bada�
na zam�wienie
Diagnoza oferowanych
przez Ciebie benefit�w 

Szyte na miarę rozwiązania
łączące np. wydarzenie oraz
badanie 
Wydarzenia dla Twoich
pracownik�w (o tematyce
zdrowotnej lub rozwojowej) 

Zaufali nam między innymi:



BĄD�MY W KONTAKCIE!

PIOTR SZYMCZAK 604 281 361
Dyrektor sprzedaży piotr.szymczak@meetandgrow.pl

mailto:piotr.szymczak@meetandgrow.pl

