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Zapraszamy do udziału w konferencji, której tematem przewodnim  
będą najpoważniejsze zagrożenia wskazane w raporcie Global Risks Report 2019  

oraz ich potencjalne konsekwencje dla prowadzenia biznesu w Polsce.

 

Gościem specjalnym konferencji Marsh będzie John Drzik – President Praktyki Global Risk and Digital z Marsh 

USA, który przedstawi kluczowe obserwacje uwzględnione w najnowszym raporcie oraz wnioski wynikające  

z aktualnych trendów rynkowych.

Po prezentacji odbędzie się dyskusja panelowa, podczas której zaproszeni Eksperci podzielą się z Państwem 

swoimi doświadczeniami w zakresie wybranych zagrożeń oraz metodami zarządzania ryzykiem w polskich 

przedsiębiorstwach działających w różnych branżach. 

Po konferencji zapraszamy na dyskusję w kuluarach oraz poczęstunek.

Global Risks Report prezentuje opinie ekspertów na temat najpoważniejszych ryzyk wskazanych na podstawie 
prawdopodobieństwa i potencjalnych konsekwencji ich wystąpienia na przestrzeni nadchodzącej dekady.

Raport podkreśla także kwestię wzmocnienia światowego bezpieczeństwa oraz aktualnych trendów w zakresie zarządzania ryzykiem.



AGENDA 

15:00 – 15:30   Rejestracja / przerwa kawowa, poczęstunek

15:30 – 15:45   Otwarcie: Najistotniejsze ryzyka dla prowadzenia biznesu  

w Polsce i na świecie 
Artur Grześkowiak – Prezes Zarządu, Marsh Polska

15:45 – 16:30 Kluczowe wnioski i obserwacje – według najnowszego 

Global Risks Report 2019
John Drzik – President, Global Risk and Digital, Marsh USA

W czasie prezentacji zostanie zapewnione tłumaczenie symultaniczne

16:30 – 17:30 Debata: Global Risks Report 2019 - najważniejsze wyzwania 

dla polskich przedsiębiorstw

17:30 – 19:00 Koktajl / Networking
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W celu zachowania zasad transparentności, uczciwości i zgodności z przepisami prawa proszę wziąć pod uwagę poniższe informacje. Jeśli Pani/Pan jest przedstawicielem instytucji 
administracji państwowej uprzejmie prosimy o uzyskanie zgody na przedmiotowe zaproszenie z odpowiedniej jednostki  organizacyjnej Pani/Pana instytucji. W przypadku braku 
takiej zgody będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym fakcie i zwrot zaproszenia. Jeżeli Pani/Pan jest przedstawicielem Spółki uprzejmie prosimy o poinformowanie czy 
przedmiotowe zaproszenie jest zgodne z zasadami obowiązującymi w Pani/ Pana Spółce oraz zobowiązującymi przepisami prawa oraz uzyskanie zgody na przedmiotowe zezwolenie 
z odpowiedniej jednostki  organizacyjnej Pani/Pana spółki. W przypadku braku takiej zgody będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym fakcie i zwrot zaproszenia.
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KONFERENCJA MARSH
“Global Risks Report 2019: kluczowe wyzwania dla biznesu”

Hotel InterContinental

ul. Emilii Plater 49

00-125 Warszawa

RSVP: LINK
Udział w konferencji jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. 

Rejestracja zostanie potwierdzona e-mailowo.

https://marsh.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0TJa5by1khPhtxX

