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Biznes bez ograniczeń, którego motorem napędowym jest rozwój, 
to idea funkcjonowania Centrum Wystawienniczo-Kongresowego 
G2A Arena. W jej myśl organizujemy Kongres Business Without 
Limits, będący przestrzenią do dyskusji na temat innowacyjnego 
biznesu i gospodarki.

W dniach 23-24 czerwca 2021 r. odbędzie się 8 edycja tego 
wydarzenia, połączona z obchodami 5. rocznicy G2A Arena.

Idea Business Without Limits (BWL) towarzyszy nam od początku 
funkcjonowania obiektu.

„To bardzo ważny moment z punktu widzenia Organizatora 
Kongresu BWL oraz Zarządcy obiektu. Mam nadzieję, że będzie 
to czas owocnych dyskusji na tematy ważne z punktu widzenia 
gospodarki krajowej i globalnej oraz moment istotnych 
podsumowań, a przede wszystkim czas patrzenia w przyszłość.”

Kamil Szymański, Prezes G2A Arena
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#GEOPOLITYKA #ROZWÓJ #BIZNES #INWESTYCJE  

#KLIMAT #LOTNICTWO #MEDIA  #PRZYSZŁOŚĆ
 #C02 #ENERGIA #SZTUCZNA INTELIGENCJA

#KRYPTOWALUTY   #DEMOGRAFIA #ŻYWNOŚĆ



PROGRAM

Program VIII edycji Kongresu Business 
Without Limits jest w oparciu                           
o zagadnienia z przeszłości oraz 
przyszłości o których warto rozmawiać :

■ Nauka i biznes: R + / = D - nie ma 
rozwoju bez nauki, Regionalna Strategia 
Innowacji na Podkarpaciu, Biznes 
kosmiczny - zasoby kosmiczne 
zrewolucjonizują globalną gospodarkę
■ Inwestycje kapitałowe  - (Nie) 
Stabilność rynków finansowych podczas 
pandemii

■ Medycyna- usługi medyczne przyszłości, 
społeczne a naukowe aspekty innowacji w 
medycynie (szczepionka COVID)
■ Lotnictwo cywilne- Sztuczna inteligencja               
w lotnictwie, wzrost bezpieczeństwa lotów 
poprzez rozwój systemów informatycznych, 
Port lotniczy przyszłości - na jakie rozwiązania 
mogą liczyć pasażerowie w najbliższej 
przyszłości (automatyzacja na lotniskach - 
roboty, AI, dokumenty cyfrowe).
■ Społeczeństwo informacyjne: fałszywe 
wiadomości rządzą światem - studium 
przypadku, informacja w służbie mocarstw
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LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
W ostatnim roku ruch lotniczy zmniejszył się                  
o 80%, ruch pasażerski niemal przestał istnieć                 
a produkcje samolotów zostały wstrzymane.                
W jakim kierunku zmierza przemysł lotniczy, jego 
cyfryzacja, nowe standardy bezpieczeństwa oraz 
funkcjonowanie w trudnych czasach pandemii? 
Kolejne miesiące będą kluczowe dla przyszłości. A co 
z niską i zerową emisyjnością CO2 i autonomicznymi 
samolotami?
Ostatnie lądowanie amerykańskiego łazika na 
Marsie ilustruje sukcesy w poszukiwaniu śladów 
marsjańskiego życia – co jeszcze nas czeka                           
w najbliższych latach? Jak będzie wyglądała nasza 
przyszłość w kosmosie i co nowego wydarzy się           
w dziedzinie eksploracji i podboju przestrzeni 
kosmicznej? 

TRANSFORMACJA GOSPODARCZA 
Walka z katastrofą klimatyczną, kryzysem gospodar-
czym czy pandemią, to globalne wyzwania stawiane 
obecnie na 1 miejscu. Pochylenie się nad kwestiami 
transformacji gospodarczej, w tym energetycznej              
i dążenie do neutralności klimatycznej to dla wielu 
regionów świata kluczowy precedens. Jakie rozwią-
zania zostaną wprowadzane przez stronę rządową, 
równocześnie nie pomijające postulatów strony 
społecznej? Czy przyszła polityka dot. ochrony klima-
tu i środowiska będzie odważna, dalekowzroczna                      
i innowacyjna? Czy obieg zamknięty jest w naszym 
zasięgu? Jak będzie wyglądała rynek dóbr i globalne 
rynki za rok oraz 10 i 20 lat?

KLIMAT
Zmiany klimatyczne to reakcje nie tylko na 
indywidualne działania człowieka ale także na 
powszechne modele działalności gospodarczej, 
w tym na przemysłową produkcję żywności. 
Europejski Zielony Ład to szansa dla Polski                
i Europy do remontu systemu elektroenerge-
tycznego i stworzenia nowych linii biznesowych. 
Inwestowanie w morskie farmy wiatrowe, 
zielone dachy, czy produkcję biopaliwa to tylko 
niektóre ze stawianych deklaracji przez rządy         
i przedsiębiorstwa. Czy istnieje szansa na 
osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 
roku? Czy w przyszłości czeka nas susza spowo-
dowana długofalowymi zmianami klimatu? 
Kolejne 5 lat zobrazuje, czy branże są gotowe na 
środowiskową i społeczną odpowiedzialność.

TRANSPORT
Green Deal determinuje przyszłość transportu. 
Czy nowe normy emisyjności transportu wpłyną 
na dynamiczny rozwój elektromobilności? Czy 
elektryczne samochody w pełni zastąpią pojaz-
dy z silnikami spalinowymi? Kiedy pojazdy 
autonomiczne zastąpią klasyczne samochody w 
biznesie? Nie da się rozmawiać o przyszłości 
biznesu bez dyskusji o  rozbudowie i rewitalizacji 
infrastruktury kolejowej, nowych źródłach finan-
sowania, przyszłych systemów transportowych. 
Czy czeka nas transformacja sektora paliwowe-
go?

MEDIA
Pandemia wymusiła przyspieszoną transforma-
cję cyfrową. Transmisje online i platformy wideo 
są w rozkwicie. Internetowe media video stały się 
ważnym graczem także na rynku informacyj-
nym. Wśród  globalnych firm oferujących dostęp 
treści video na świecie jest firma CDNvideo 
rosyjska spółka z chińskim kapitałem. 
Live streaming jest obecnie gorącym trendem, 
pozwalającym na zdobywanie większych 
zasięgów, a zagadnienia platform video są żywo 
analizowane przez administracje rządowe             
w kontekście regulacji prawnych. 
Na jakim etapie dojrzałości cyfrowej jest polski 
biznes? Czy infrastruktura i bezpieczeństwo są 
adekwatne do potrzeb? Czy jesteśmy w stanie 
zapanować nad jakością i przekazem? Kiedy           
i w jakim zakresie będzie tu użyta AI?

SMART CITY 
Efektywną metodą wypracowywania smart city jest 
dialog między obywatelami i samorządami. 
Dyskutowanie, identyfikowanie problemów oraz ich 
rozwiązywanie przyczynia się do podniesienia jakości 
życia w mieście. Tworzone są żywe laboratoria 
miejskie, które możemy zaobserwować, m.in.               
w Eindhoven, Barcelonie czy też Amsterdamie. 
Współpraca Polski        z zagranicznymi jednostkami 
pomaga w dążeniu do innowacyjnych miast 
przyszłości. Obserwujemy nową rzeczywistość - 
Open Data to trend, który podnosi transparentność 
działań samorządowych i umożliwia dostęp do 
danych sektora publicznego. Międzynarodowy ruch 
odpadów, antysmogowe murale oraz 
wykorzystywanie materiałów piezoelektrycznych do 
generacji energii - to przyszłość, która czeka nas           
w Polsce?



Województwo Podkarpackie to region, który rozwija 
cztery inteligentne specjalizacje jakimi są: lotnictwo  
i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja oraz 
informacja i telekomunikacja. Stolicą Podkarpacia 
jest Rzeszów – Stolica Innowacji. Strategią rozwoju 
miasta od 2008 roku jest edukacja, postęp 
technologiczny i transfer wiedzy. 

Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, w skład 
której wchodzą takie firmy 
jak: BorgWarner, TW 
Metals, Netrix,  Efekt Plus, 
Phoenix Contact 
E-Mobility, Roha.

Prężnie rozwijające się 
rodzime firmy z branży IT 
jak Asseco Poland, 
SoftSystem, będące 
liderami rozwiązań IT 
w Europie i G2A.COM 
(branża gamingowa). 

Dlaczego na Podkarpaciu?
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Dolina Lotnicza to największy
i najbardziej znany klaster 
przemysłowy w Polsce. W jego skład 
wchodzi 170 podmiotów, m.in.: MTU 
Aero Engines Polska, Pratt & 
Whitney Rzeszów SA, LINETECH 
Aircraft Maintenance, Goodrich 
Aerospace Poland, Heli-One,  PZL 
Mielec, MB Aerospace Rzeszów, 
Safran Transmission Systems 
Poland. 



Zakłady produkcyjne 
koncernów 
farmaceutycznych jak: 
Valeant Pharmaceuticals 
International, 
Sanofi-Aventis oraz 
Chema-Elektromet.

Rzeszów to ośrodek 
akademicki, w którym na 5 
uczelniach studiuje blisko 37 
tys. studentów na 60 
kierunkach, m.in. takich jak: 
biotechnologia, 
nanotechnologia, lotnictwo   
i kosmonautyka czy 
medycyna.

Projekt Podkarpackie 
Centrum Innowacji, który 
zakłada łączenie biznesu 
i nauki, wspieranie projektów 
badawczo-rozwojowych,        
a także pobudzenie kultury 
przedsiębiorczości wśród 
studentów.
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Rok 2021 jest dla nas szczególny, G2A Arena będzie świętować 5. rocznicę swojej 
działalności, jednocześnie otwierając się na nowe formaty wydarzeń 
komercyjnych - without limits.

Jubileuszowa Gala 5-lecia będzie obfitować w atrakcje artystyczne, a także 
stanie się swoistym podsumowaniem dotychczasowej działalności G2A Arena. 
W tym roku będzie to wydarzenie o charakterze widowiskowym. Oficjalny 
format biznesowy, przeplatany występami rozrywkowymi, zyska dodatkową 
przestrzeń do swobodnych rozmów i nawiązania nowych biznesowych relacji.

Zapraszamy do współtworzenia Jubileuszowej Gali 5-lecia G2A Arena.

GALAGALA
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G2A Arena jest jednym z największych i najnowocześniejszych w Polsce 
obiektem o charakterze kongresowo wystawienniczym. W ciągu ostatnich 5 lat 
zrealizowaliśmy blisko 600 projektów angażujących różne środowiska 
biznesowe oraz gościliśmy około 500 tysięcy osób z ponad 30 krajów. 

Podczas odbywających się tu wydarzeń prowadzone były rozmowy na ważne 
społeczne, gospodarcze i biznesowe tematy. Poruszane były zagadnienia                 
z obszarów najnowszych technologii, lotnictwa, ekologii, medycyny, edukacji i IT. 
Odbyło się wiele eventów o charakterze międzynarodowym m.in 
Aerospace&Defence Meetings Central Europe, Forum Inteligentnego Rozwoju, 
Forum Regionów Trójmorza, Kongres 590, Forum Europa – Ukraina. 

Nasz obiekt zaszczyciły swoją obecnością m.in. takie osobistości jak: 
• Prezydent Polski - Andrzej Duda, 
• Premier Polski - Mateusz Morawiecki, 
• Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE - Phil Hogan, 
• Prezes Snapchat - Imran Kahn, 
• Generał Armii Stanów Zjednoczonych - George Close, 
• Przedstawiciel Komisji ds. Rolnictwa Unii Afrykańskiej - Simplice Nouala 
Fonkou 
• Rita Cosby - amerykańska dziennikarka, trzykrotna laureatka Nagrody Emmy 
• Wiceprezes Nokia Multimedia Group Strategy - Serge Ferre,
• Bruce Dickinson - muzyk, pilot, biznesmen, wokalista heavymetalowego 
zespołu Iron Maiden, 

8 KONGRES

WITHOUT  LIMITS
BUSINESS

lat
G2A Arena

5 LAT5 LAT



OFERTA PARTNERSKAZAUFALI NAMZAUFALI NAM



 

ZAUFALI NAMZAUFALI NAM



KONTAKT

LOKALIZACJA

G2A Arena Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowe to 
biznesowe serce regionu, blisko 
Rzeszowa – 10 min. od ścisłego 
centrum stolicy województwa oraz 
w sąsiedztwie Portu Lotniczego 
„Rzeszów – Jasionka”. Obiekt 
usytuowany jest w pobliżu dwóch 
ważnych dróg krajowych: DK9 i DK19, 
drogi ekspresowej S19, a także 
autostrady A4.

JOANNA GŁOWACKA
+48 662 118 251
joanna.glowacka@cwkoperator.pl

AGATA KLOC
+48 724 052 437
agata.kloc@cwkoperator.pl

PROGRAM:

MAREK GÓRSKI
+48 663 741 969
marek.gorski@cwkoperator.pl

PARTNERSTWO:
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