O nas
Business Dialog jest społecznością istniejącą od 2008 r.,
skupiającą ponad 1800 dyrektorów w 11 miastach Polski oraz
prawie 10 000 menedżerów, do których dociera informacja o
działalności klubu. Uczestnicy spotykają się on-line, podczas
śniadań biznesowych, konferencji i popołudniowych debat
(ponad 100 wydarzeń rocznie).
Naszą misją jest organizowanie się i wzajemne wspieranie
środowiska menedżerów w dużych i średnich firmach, a w
szczególności kadry zarządzającej finansami w biznesie,
administracji i organizacjach w ramach Klubu Dyrektorów
Finansowych „Dialog”.
Naszym celem jest tworzenie warunków do poznawania
wiarygodnych rozwiązań, dostawców i partnerów, dzielenia się
wiedzą, doświadczeniem i kontaktami w sympatycznej,
koleżeńskiej i pełnej zaufania atmosferze. Ułatwiamy sobie
dostęp do wartościowej wiedzy przydatnej w zarządzaniu
przedsiębiorstwem i do rzetelnych partnerów biznesowych.

Uczestnicy
Uczestnicy Business Dialog to właściciele oraz dyrektorzy
średnich i dużych firm w Polsce. Menedżerowie
zarządzający, dyrektorzy finansowi oraz dyrektorzy IT.

10 000 uczestników*
w tym ok 15% nowych
uczestników rocznie

Trójmiasto
Szczecin
Poznań

Bydgoszcz
Łódź

Warszawa
Lublin

Wrocław
Katowice

Rzeszów
Kraków

Społeczność jest zintegrowana zarówno przez
osobisty kontakt, własne media społecznościowe,
Linkedin, jak i za pośrednictwem narzędzi cyfrowych
marketing automation (zgodne z RODO).
Ekskluzywne grono 10 000 właścicieli i członków
ścisłego kierownictwa firm.

Własne programy tematyczne:
Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce – program
zwiększający zdolność firm w Polsce do pozyskania zleceń i
inwestycji produkcyjnych od korporacji zmniejszających
swoje zaangażowanie w Azji lub szukających kooperantów w
krajach bliższych geograficznie, kulturowo i politycznie.
WatchYourCashFlow – program edukacyjno-doradczy w
obszarze płynności finansowej.
Cyfrowy Fiskus - program edukacyjny rekomendujący
właściwe praktyki dla zachowania prawidłowych i
bezpiecznych relacji podatnik – fiskus.
Digital Finance Excellence - program edukacyjno – doradczy
zarządzania procesowego oraz automatyzacji procesów.
Plan B dla Dyrektora – pomagamy budować i wdrażać różne
plany biznesowe, zawodowe i życiowe.

Przykładowe
fanpage w Linkedin

>730

>800

codziennie post
co tydzień relacja

>260

co miesiąc artykuł

>1250

tysiące obserwujących

>6300

>1900

Serwisy internetowe

Komunikacja
Newsletter – co drugi dzień (w zależności od tematu od
2000 do 10 000 odbiorców)
Wydarzenia – śniadania biznesowe, konferencje, spotkania.
businessdialog.pl - własny portal społecznościowy (ok.
2000 dyrektorów) i dedykowany fanpage na Linkedin i
Facebook . Zamknięty serwis, w którym zalogowani i
zweryfikowani użytkownicy mogą zapoznać się z
interesującymi dedykowanymi dla nich tematami,
wypowiadzieć się oraz nawiązać kontakty bezpośrednio
pomiędzy sobą.
cyfrowyfiskus.pl – dedykowana strona www i dedykowany
fanpage na Linkedin i Facebook programu.
dfe.org.pl - dedykowana strona www i dedykowany
fanpage na Linkedin i Facebook programu.

kdfdialog.org.pl - dedykowana strona www i dedykowany
fanpage na Linkedin i Facebook klubu.

Nasze Partnerstwa
Przykładowe przedsięwzięcia realizowane razem z
Partnerami:

Akademia GPW Growth www.gpwgrowth.pl

Kongresy i Konkurs Dyrektor Finansowy Roku
www.dyrektorfinansowyroku.pl

Digital Finance Award
www.dyrektorfinansowyroku/dfa

Akademia Leona Koźmińskiego – studia
podyplomowe www.kozminski.edu.pl
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