
PROGRAM 

11.00 – 11.10 Powitanie uczestników 

BLOK KONFERENCYJNY: 

11.10 – 12.10 Wprowadzenie - kilka słów o każdym z obecnych 

12.10 - 12.30 
Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr Konrada Tomaszewskiego. Omówienie bieżącej sytuacji 
sektora leśno – drzewnego w Polsce. 

12.30 – 12.40 Przerwa na kawę  

12.40 – 13.10 
Sytuacja na rynku drewna w Europie i działania podejmowane przez międzynarodowe organizacje, aby zwiększyć jego 
chłonność na produkty z drewna – Silvia Melegari, Sekretarz Generalny European Organization of Sawmill Industry 

13.10 – 13.30 
Doskonalenie zasad sprzedaży drewna okrągłego w Polsce z zasobów administrowanych przez Lasy Państwowe – 
referat LP 

13.30 – 13.50 
Kanada jako przykład kraju stosującego skuteczne narzędzia marketingowe do promocji drewna i wyrobów z drewna 
– David Guilbert, Director Western Europe,  Quebec Wood Exporter Bureau 

13.50 – 14.10 Przerwa na kawę 

14.10 – 14.30 Znaczenie drewna jako magazynu CO2 i możliwości wykorzystania tej wiedzy do celów marketingowych – referat LP . 

14.30 – 14.50 
Doświadczenia Austrii w prowadzeniu skutecznych kampanii promocji drewna jako materiału do produkcji wyrobów o 
wszechstronnym zastosowaniu – Georg Binder, General Manager, pro:Holz Austria 

14.50 – 15.00 
Możliwości zwiększenia podaży drewna okrągłego na polskim rynku dzięki współpracy przemysłu drzewnego przy 
tworzeniu planów urządzania lasu – referat LP. 

15.00 – 16.00 Obiad 

GIEŁDA KOOPERACYJNA: 
16.00  Otwarcie giełdy 

16.00 – 17.00 

Organizatorzy przygotują przestrzeń do prowadzenia bezpośrednich rozmów i nawiązywania wzajemnych kontaktów 
pomiędzy uczestnikami konferencji w obrębie specjalnej Strefy B2B. Strefa wyposażona będzie w przygotowane do tego 
miejsca a do dyspozycji rozmówców będzie obsługa techniczna i catering kawowy. Wszyscy uczestnicy konferencji 
dysponować będą listą obecnych i informacją o profilach reprezentowanych przez nich firm oraz o ich ofertach. 

 

Patronat honorowy: 

  

Patronat medialny:  

   

  

 
 

Miejsce spotkania 
Międzynarodowe Targi Poznańskie 

Poznań, ul. Głogowska 14 www.mtp.pl, 
 Pawilon 11 – „Pod Iglicą”  

Kontakt do organizatorów: 
tel. 61 8224752, fax 618492468, biuro@przemysldrzewny.pl Projekt współfinansowany przez Ministra Rozwoju 

 

 
  

KONFERENCJA BRANŻOWA 
IV  Kooperacyjna Giełda Przemysłu Drzewnego KOOPDREW 2016 

„Drewno – materiał XXI wieku, jako baza gospodarczego wzrostu kraju 
oraz rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej” 

Poznań, 12 września 2016 r. 

http://www.mtp.pl/
mailto:biuro@przemysldrzewny.pl

