
Oferta dla
Partnera Debaty 

SREBRNE DEBATY KIGS-U 

Ogólnopolskie 

wydarzenia online



Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej prowadzi

cykliczne spotkania dyskusyjne pod nazwą „Srebrne

Debaty KIGS”.

Olbrzymie zainteresowanie debatami środowisk osób

starszych ale również publicznych i komercyjnych

interesariuszy rynku pokazuje, jak ważne dziś są treściwe

rozmowy pełne wiedzy, inspiracji i wartości.

Czym jest Srebrna Debata? Czym jest Srebrna Debata?



Dlaczego warto być 
Partnerem debaty?



Ogólnopolskie
Wydarzenie 

online 

Ekspercka
Debata 

Media i PR

Na debaty zapraszamy 

m.in.  organizacje 

senioralne, UTW i inne 

podmioty  z całej Polski.

Zaproszenia wysyłamy  dla 

ponad 2 000 organizacji z 

naszej bazy 

Eksperci, praktycy oraz 

przedstawiciele 

środowiska senioralnego w 

roli prelegentów.

Debaty nagrywamy 1:1 

oraz udostępniamy do 

dalszego oglądania

Każdorazowo zapraszamy 

media do udziału w debacie.

Komunikat prasowy 

wysyłamy do organizacji 

senioralnych i mediów. 

Wydarzenie promujemy  w 

mediach 

społecznościowych. 



Spotkania odbywają się na kanale 
www.srebrnerozmowy.pl

Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze styczniowej Srebrnej 
Debaty „Potrzeby i Zdrowie Seniorów”. 

https://srebrnerozmowy.pl/potrzeby-i-zdrowie-seniorow/

http://www.srebrnerozmowy.pl/


UCZESTNICY
Debaty

• Eksperci ds. marketingu, 

produktu, sprzedaży, 

komunikacji, CX, HR i CSR 

oraz kadra zarządzająca

• Przedstawiciele placówek 

senioralnych i medycznych

• Wellness & SPA, hotele

• Deweloperzy, architekci, 

ubezpieczyciele

• Naukowcy

• Badacze rynku

• Reprezentanci władz 

centralnych

• Przedstawiciele 

samorządów 

• Uniwersytety 

Trzeciego Wieku

• Instytucje naukowe, 

stowarzyszenia

• Organizacje 

senioralne

• Think-tanki

• Konsumenci 50+

• Pracownicy i 

poszukujący pracy

• Świadczeniobiorcy 

ZUS, KRUS i innych 

• Czasopisma 

senioralne

• Portale internetowe

• Radio

• Media 

społecznościowe

BIZNES INSTYTUCJE 
PUBLICZNE 

ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE

ŚRODOWISKO MEDIA 



Srebrne Debaty w mediach 



Korzyści dla Partnera 
Srebrnej Debaty 

1

2
Bezpośredni kontakt z grupą docelową oraz zaprezentowanie 

firmy (możliwość umieszczenia linków na czacie podczas 

trwania debaty) 

3

Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie 

4

2000
ZAPROSZEŃ 

5

Merytoryczny udział prelegenta ze strony Partnera w debacie
Ponad 

Wspólny komunikat prasowy oraz wysyłka do mediów 

Wysyłka zaproszeń z logo Partnera do ponad 2 000  osób 



Debaty odbywają się
raz w miesiącu.

Najbliższy wolny termin na zorganizowanie wspólnie 
z Państwem debaty to 27 kwietnia. 

Kolejne w kalendarzu poniżej.

Luty i marzec są już zajęte.



Zapraszamy do współpracy 

Organizator Srebrnych Debat 

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
ul. Wilanowska 14 lok. 51, 00-422 
Warszawa
Tel. 786 200 301
Email: biuro@kigs.org.pl


