
X Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych
20-21 marca 2023 

Fundacja Rodzinna –
- między nadzieją a rzeczywistością

Informator uczestnika



Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych to:

• wydarzenie w 100% poświęcone przedsiębiorczości
rodzinnej!

• międzynarodowa wiedza oparta na dobrych praktykach
największych firm rodzinnych na świecie,

• praktycy biznesu jako prelegenci: właściciele, 
managerowie, przedstawiciele rodzin biznesowych i 
eksperci!
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Inicjując Kongres, Instytut Biznesu Rodzinnego 
stworzył platformę wymiany wiedzy z zakresu 
zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym.

Informator uczestnika
20-21 marca 2023

kongresfirmrodzinnych.pl



8. edycja wydarzenia

łącznie ponad 2000
uczestników

30 prelegentów

12 paneli dyskusyjnych

Kongres w liczbach

3kongresfirmrodzinnych.pl

Informator uczestnika
20-21 marca 2023

200 właścicieli

i sukcesorów
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DUNNO MERTA
Mitter los ma panto

ibrpolska.plŹródło: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing



Informator uczestnika

Gdzie przenocować?
Hotele i parking
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20-21 marca 2023

kongresfirmrodzinnych.pl
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Hotele Partnerskie
Hotel IBB Andersia

Fot. Grzegorz Kordus

Miejsce X Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych. Hotel Andersia mieści się w wysokim,
przeszklonym budynku w samym centrum Poznania. Swym Gościom Andersia oferuje designerskie
wnętrza, szyk i najwyższej jakości materiały. Na dziewięciu piętrach części hotelowej budynku
znajdują się wyjątkowo komfortowe i świetnie urządzone pokoje

Pokój SUPERIOR 1-osobowy w cenie 490zł / brutto doba (w cenie wliczone jest śniadanie w formie 
bufetu)
Pokój SUPERIOR 2-osobowy w cenie 555,00zł / brutto doba (w cenie wliczone jest śniadanie w 
formie bufetu)

Warunki rezerwacji
Hotel IBB Andersia kontakt i rezerwacja: rezerwacja@andersiahotel.pl
Wszystko przy użyciu kodu MKFR2023

www.AndersiaHotel.pl
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W jednym, 16-piętrowym budynku znajdują się dwie marki hoteli. 
Hotele posiadają m.in. Wspólną recepcję, hotelowe lobby, 
restaurację Winestone oraz kawiarnię Wise Cafe. Hotele są położone 
w finansowym i kulturalnym centrum miasta.

Zakwaterowanie (19-21 marca 2023) Novotel Poznań Centrum  
Pokój standard 1-osobowy w cenie 324zł / brutto doba (w cenie 
wliczone jest śniadanie w formie bufetu)
Pokój standard 2-osobowy w cenie 367,20zł / brutto doba (w cenie 
wliczone jest śniadanie w formie bufetu)

Pokój superior 1-osobowy w cenie 378zł / brutto doba (w cenie 
wliczone jest śniadanie w formie bufetu)
Pokój superior 2-osobowy w cenie 421,20zł / brutto doba (w cenie 
wliczone jest śniadanie w formie bufetu)

Parking w cenie 75zł brutto/doba/auto.

Wszystko przy użyciu hasła: MKFR2023

Hotele Partnerskie
Novotel Poznań Centrum 
& ibis Poznań Centrum

https://all.accor.com/hotel/3376/index.pl.shtml
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Zakwaterowanie (19-21 marca 2023) ibis Poznań Centrum

Pokój standard 1-osobowy w cenie 270zł / brutto doba (w cenie 
wliczone jest śniadanie w formie bufetu)
Pokój standard 2-osobowy w cenie 313,20zł / brutto doba (w 
cenie wliczone jest śniadanie w formie bufetu)

Parking w cenie 75zł brutto/doba/auto.

Kontakt i warunki rezerwacji w obu częściach hotelu:
Novotel Poznań Centrum & ibis Poznań Centrum 
Pl. Andersa 1, 61-898 Poznań 
M: h3376-re@accor.com
T: 61 858 00 00
Wszystko przy użyciu hasła: MKFR2023

ibrpolska.pl

Hotele Partnerskie
Novotel Poznań Centrum
& ibis Poznań Centrum

www.ibis.com
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Hotele Partnerskie
Hotel Altus

Hotel Altus to nowy trzygwiazdkowy obiekt zlokalizowany w jednej z 
najbardziej charakterystycznych budowli Poznania, kompleksie Alfa. Od 
Dworca Głównego oddalony jest to zaledwie 1km, tak samo jak od 
Starego Rynku i terenów targowych MTP.

www.hotelaltus.pl 

Zakwaterowanie (19-21 marca 2023)
rabat -10% od cen brutto publikowanych na stronie internetowej

Kontakt i warunki rezerwacji
Hotel Altus Poznań Old Town
ul. Święty Marcin 40 dojazd:, Ratajczaka 31, 61-807 Poznań
T:+48 61 640 86 00, M: info@hotelaltus.pl

Wszystko przy użyciu kodu MKFR2023
* Rezerwacja musi być opłacona przed przyjazdem fakturą proforma lub 
poprzez link do płatności wygenerowany na recepcji
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ibis Poznań Stare Miasto to nowoczesny hotel położony w ścisłym centrum
miasta (10 min piechotą od Starego Rynku) w pobliżu rzeki Warty. Obiekt
dysponuje 146 komfortowymi, klimatyzowanymi pokojami z Wi-Fi,
zadaszonym, płatnym parkingiem. Restauracja serwuje dania kuchni polskiej
i europejskiej.

ibrpolska.pl

Hotele Partnerskie
Hotel IBIS POZNAŃ 
STARE MIASTO

www.ibis.com

Zakwaterowanie (19-21 marca 2023)
Pokój 1-osobowy w cenie 249,00zł / brutto doba (w cenie wliczone jest 
śniadanie)
Pokój 2-osobowy w cenie 289,00zł / brutto doba (w cenie wliczone jest 
śniadanie)
Cena specjalna za parking 40zł / brutto doba
Kontakt i warunki rezerwacji:
ibis Poznań Stare Miasto
ul. K. Wielkiego 23, 61-863 Poznań
T: 48 61 858 44 00, M: H3110@accor.com
Wszystko przy użyciu hasła: MKFR2023 i po wypełnieniu formularza 
zgłoszeniowego.



Strefa Parkowania

Aplikacje, którymi możesz opłacić parking w strefie  - zdalnie:

✓ moBILET
✓ mPay
✓ Pango
✓ Skycash

Aplikacja do zakupu biletów  w transporcie publicznym: 

✓ mPay
✓ moBILET (Mobile Traffic)
✓ GoPay
✓ Skaycash
✓ jakdojade.pl
✓ zBiletem.pl 11ibrpolska.pl

Parkingi i komunikacja publiczna
Przydatne Aplikacje

Parkingi w centrum Poznania

Fot. Babygo
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Zabierz swoje Dziecko na Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych!

Jeśli:
1. Masz Dziecko w wieku 5-10 lat (ew. nieco młodsze lub nieco starsze)
2. Chcesz od małego wdrażać Dziecko w biznes
3. Chcesz przyjechać na Kongres, ale nie masz jak zorganizować

dla Dziecka opieki
napisz do nas!

Oferujemy program animacyjny dla dzieci – w programie m.in. gra biznesowa,
eksperymenty chemiczne, gwara poznańska.

Koszt udziału Dziecka w programie: 300 PLN netto. Zapewniamy posiłki.

Dziecko może brać udział w wybranych indywidualnie prelekcjach!

ibrpolska.pl

Rodzinny Kongres 
również dla dzieci!



Informator uczestnika

Co zobaczyć? 
Gdzie odpocząć?
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20-21 marca 2023

kongresfirmrodzinnych.pl



14ibrpolska.pl

Ciekawe miejsca
Rozrywka

W Poznaniu każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośnikom 
architektury polecamy spacer po centrum Poznania: 
pięknie odrestaurowane Concordia Design, Stary 
Browar, Zamek Cesarski czy Opera potrafią zachwycić 
nawet najbardziej wymagających.

Dla chcących nieco odpocząć od zgiełku miasta – warto 
wybrać się do Parku Cytadela, Sołackiego czy też w 
okolice Areny. Są szczególnie piękne jesienią!

Jeśli chcesz aktywnie spędzić czas – możesz wybrać się na 
Termy Maltańskie bądź gokarty.

Jeśli lubisz wycieczki kulinarne – koniecznie zajrzyj na 
ul. Taczaka i do dzielnicy Jeżyce.

Fot. Babygo
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Ciekawe miejsca
Stary Rynek

Obowiązkowy punkt na mapie Poznania:
Stary Rynek, renesansowy ratusz oraz 
starówka. W południe na ratuszowej wieży 
można zobaczyć trykające się koziołki ☺

To idealne miejsce, by wypić filiżankę kawy
czy zakosztować poznańskich przysmaków.

W sąsiedztwie rynku znajduje się także 
kościół farny – pięknie i bogato zdobiony –
czy też Zamek Przemysła, z którego wieży 
rozciąga się widok na cały Poznań! 

Fot. Grzegorz Kordus
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Ciekawe miejsca
Ostrów Tumski

I cała Śródka. Można na niej zobaczyć Katedrę Poznańską 
wraz z jej podziemiami.

Będąc na Śródce warto zajrzeć również do Bramy 
Poznania – ICHOTu.
W ciekawym architektonicznie budynku  można dowiedzieć 
się więcej o historii Ostrowa.

Śródka to obecnie również wylęgarnia knajpek z 
nietuzinkową kuchnią z całego świata. Posmakuj potraw 
przyrządzanych przez podróżników czy też regionalnych 
potraw.

Fot. BabygoFot. City Event Poznań
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W Poznaniu oprócz klasycznej i bardzo nowoczesnej 
architektury nie brakuje także pięknych terenów zielonych. 

Najnowszą atrakcją turystyczną jest spacer w koronach 
drzew, która zapewnia piękne widoki „z lotu ptaka” Trasa 
znajduje się na skraju Jeziora Maltańskiego i kończy się 
niedaleko Nowego Zoo gdzie możemy odwiedzić między 
innymi majestatyczne słonie, dzikie koty, a także przyjazne 
foki. 

Ogród Botaniczny jest placówką edukacyjną i naukową 
Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, ale 
jednocześnie pełni też funkcję publicznego parku.

Natomiast Cytadela jest największym parkiem w 
Poznaniu. Ma aż 100ha. Na jego terenie znajdują się 
muzea, pomniki, a nawet amfiteatr! 

Fot. Poznań Wyborcza - czytelnik

Ciekawe miejsca
Miejscówki na spacer
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Często zadawane pytania

✓ Czy w cenie uczestnictwa znajduje się również nocleg?

Uczestnik samodzielnie pokrywa koszty noclegu. Współpracujemy m.in.
z hotelem Andersia – hotelem kongresowym, który przygotował 
preferencyjną ofertę. Szczegóły znajdują się w informatorze.

✓ Czy mogę nocować w tym samym hotelu, w którym odbywa się 
Kongres?

Oczywiście! Wybór hotelu należy do Ciebie. Andersia przygotowała
dla gości Kongresu specjalną ofertę noclegową. Liczba miejsc jest
jednak ograniczona.

✓ Czy na terenie hotelu znajduje się parking?

W Andersia znajduje się parking podziemny. Koszt parkingu pokrywany 
indywidualnie to ok. 80zł/dobę. W pobliżu hoteli znajduje się również Green 
Parking naziemny oraz parking w Starym Browarze. Koszt parkingu pokrywa 
uczestnik.

✓ Czy Część Wieczorna odbywa się w tym samym miejscu, co Kongres?

Tak! Andersia jest prestiżowym miejscem, które wieczorem specjalnie
dla Ciebie zmieniamy w salę bankietową.

✓ Czy w Kongresie mogą brać udział osoby, które nie są zatrudnione
w firmie?

Czekamy na Ciebie! Na właścicieli, sukcesorów, a także całe rodziny. Nie musisz 
być zatrudniony w firmie, by uczestniczyć w Kongresie. Zapraszamy całe 
Rodziny Biznesowe.

✓ Czy muszę podpisywać zgodę na wykorzystanie wizerunku?

Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest niezbędna. W trakcie Kongresu 
nagrywamy filmy oraz robimy zdjęcia. Materiały te służą nam do promocji 
naszych kolejnych wydarzeń i projektów.

Pytania?
Napisz do nas!

Anna Włodarczyk
Dyrektor ds. Partnerów 
Strategicznych

732 777 135
awlodarczyk@ibrpolska.pl
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ORGANIZATOR
Instytut Biznesu Rodzinnego

Bazar Poznański
ul. Paderewskiego 8

61-770 Poznań

61 307 14 27

www.IBRpolska.pl

info@IBRpolska.pl

facebook.com/IBRpolska

@IBRpolska

@IBRpolska
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