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O NAS

Tworzymy społeczność przedsiębiorców i dyrektorów w spółkach

podlegających polskiemu prawodawstwu i działających w

otoczeniu polskich instytucji (choć również globalnych i

europejskich).

Na spotkaniach dzielimy się refleksjami, wiedzą i kontaktami,

wspieramy w procesach decyzyjnych, ale także świętujemy

sukcesy i osiągnięcia. Nie prowadzimy działalności handlowej w

imieniu swoich spółek czy innych podmiotów. 

Działalność społeczności jest finansowana z abonamentów.
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MISJA
 

 

Naszym celem jest tworzenie warunków do

poznawania wiarygodnych rozwiązań, dostawców

i partnerów, dzielenia się doświadczeniem i

rozterkami w sympatycznej, koleżeńskiej i pełnej

zaufania atmosferze. Ułatwiamy sobie dostęp do

wartościowej wiedzy przydatnej w zarządzaniu

przedsiębiorstwem i do rzetelnych partnerów

biznesowych.

Iwona D. Bartczak, partner Business Dialog,
szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych

"Dialog"
 



Uczestnicy Business Dialog to właściciele oraz

dyrektorzy średnich i dużych firm w Polsce.

Menedżerowie zarządzający, dyrektorzy

finansowi oraz inni dyrektorzy CxO.

Największą społecznością jest KLUB

DYREKTORÓW FINANSOWYCH 'DIALOG'

Oddziały w 11 największych miastach Polski:

- Warszawa

- Trójmiasto 

- Kraków

- Katowice

- Wrocław

- Poznań

UCZESTNICY
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- Szczecin

- Bygdoszcz

- Łodź

- Rzeszów

- Łódź

- Lublin



SKŁAD KAPITUŁY KDF DIALOG 2021 ROK

MONIKA BRZÓZKA
VMLY&R

MAŁGORZATA SOBCZYK
H.Cegielski – Poznań

ANNA DUTKOWSKA
Tarkett 

Alma-Color (Novol Holding)

PIOTR HANSTOMASZ
DANKOWIAKOWSKI

Geberit

DANIEL ZABAWA
Viessmann  

JACEK ZAWADZKI,
Apon
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WYBRANE PROGRAMY

Made in Poland/
Wyprodukowane
w Polsce 

Program podnoszący

jakość zarządzania

przedsiębiorstwem

produkcyjnym,

zwiększający

konkurencyjność firm w

Polsce w

przebudowujących się

łańcuchach dostaw.

Plan B dla
Dyrektora 

Pomagamy budować i

wdrażać różne plany

biznesowe, zawodowe i

życiowe.

WatchYour
CashFlow

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.
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Emailingi: Spotkania: Baza wiedzy:

KOMUNIKACJA

Newsletter.

Dobra wiadomość na

poniedziałek.

Ważna myśl na koniec

tygodnia.

Śniadania biznesowe,

konferencje,

wydarzenia popołudniowe.

Własny portal

społecznościowy, www

dedykowane programom,

landing page i raporty z

własnych badań
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NASZE STRONY
BUSINESSDIALOG.PL

LANDING PAGE 

Własny portal społecznościowy (>2000 dyrektorów), w

którym zalogowani i zweryfikowani użytkownicy mogą

zapoznać się z interesującymi dedykowanymi dla nich

tematami, wypowiedzieć się oraz nawiązać kontakty

między sobą.

Zbiór ekspertyz na określony temat, udostępniany

zainteresowanym za pozostawieniem danych i zgód.

STRONY PROGRAMÓW

cyfrowyfiskus.pl – dedykowana strona www i fanpage

na Linkedin i Facebook programu.

dfe.org.pl - dedykowana strona www i fanpage na

Linkedin i Facebook programu.

kdfdialog.org.pl - dedykowana strona www i fanpage

na Linkedin i Facebook klubu.



Akademia GPW Growth www.gpwgrowth.pl

Program „Made in Poland /Wyprodukowane w

Polsce” z PAIH i Fundacją PPP

Kongresy i Konkurs Dyrektor Finansowy Roku

www.dyrektorfinansowyroku.pl

Digital Finance Award

www.dyrektorfinansowyroku/dfa

Akademia Leona Koźmińskiego – studia

podyplomowe www.kozminski.edu.pl

PRZYKŁADOWE DUŻE, CYKLICZNE

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE

RAZEM Z PARTNERAMI:
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NASZE
PARTNERSTWA
GENERALNE



Dostęp do platformy wiedzy Business Dialog

Dostęp do sieci kontaktów  (bierny)

Networking (aranżowanie kontaktu)

Usługi rozwoju zawodowego
(program Plan B dla Dyrektora, udział w rekrutacjach)

Wpis do cv

Rekomendacja do wypowiedzi i wywiadów w mediach
i na konferencjach

KORZYŚCI BEZPŁATNIE
PREMIUM

(1800  PLN  NETTO)

Udział w spotkaniach online

Udział w spotkaniach stacjonarnych

Korzyści dla uczestników
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UCZESTNICTWO W SPOŁECZNOŚCI BUSINESS DIALOG



Bezpłatny konsulting w wybranych zagadnieniach*

Bezpłatny PoC (testowe wdrożenie) wybranych
rozwiązań*

Rekomendacja rozwiązań i dostawców

Dostęp do raportów realizowanych w ramach
programów

Digital Finance Excellence, 
Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce 

i innych 

KORZYŚCI BEZPŁATNIE
PREMIUM

(1800  PLN  NETTO)

Korzyści dla pracodawcy uczestnika
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UCZESTNICTWO W SPOŁECZNOŚCI BUSINESS DIALOG

*zakres bezpłatnego konsultingu i PoC znajduje się tutaj https://kdfdialog.org.pl/abonament/ 

Faktura VAT z tytułem: Dostęp do platformy wiedzy Businesss Dialog

Kontakt: Iwona_Bartczak@businessdialog.pl


