
Go digital!

Zobacz z bliska powstawanie technologii
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Nasze marzenie

Polska jest jednym z głównych 

centrów innowacji na świecie



Cyfrowe kompetencje
wśród obywateli, biznesu i administracji 

publicznej

Cyfrowe produkty i usługi
wspierające firmy i konsumenta w 

digitalowym świecie

Firmy i liderów cyfryzacji
którzy aktywnie uczestniczą w cyfrowej 
transformacji, kreują świat przyszłości 

i inspirują innych

Promujemy

By zrealizować marzenie, powstawał
którego częścią jest

Największa inicjatywa edukacyjno-technologiczna w Polsce!

Edukujemy społeczeństwo w zakresie nowych technologii
Oswajamy lęki i ukazujemy korzyści z bycia cyfrowym

Polskę jako centrum innowacji
prezentując innowacyjne miejsca w Polsce

oraz krajowe osiągnięcia w dziedzinie 
nauki i nowych technologii 



Fundacja podpisała porozumienie o współpracy z największymi 
izbami z sektora IT i telekomunikacji w Polsce

Przedstawiciele 6. organizacji 
postanowili wspólnie działać
na rzecz:
▪ edukacji społeczeństwa

w zakresie cyfryzacji i nowych 
technologii

▪ promocji Polski jako centrum 
innowacji

w ramach corocznej inicjatywy 
Festiwal Cyfryzacji



Kluczowe elementy

TV, portale, radio, media społecznościowe
Cyfrowa data 01-10.10.2020

▪ Digital Shapers
▪ Debata polityczna
▪ Międzynarodowy 

Digital Day 
▪ liga e-sport
▪ Digital Ars

▪ Koncerty digital
▪ Digital Summit
▪ Konferencje
▪ CodeWeek i meetupy
▪ Pokazy technologii
▪ Cashless party

oraz inne wydarzenia

▪ Podcasty, webinary, wykłady, szkolenia, warsztaty
▪ Codziennie inny dzień atrakcji | quizy i konkursy
▪ #AIChallenge - bezpłatny kurs online
▪ Studio festiwalowe | Ciekawi goście | wejścia LIVE 
▪ Poradniki dla seniorów | Raporty dla specjalistów

Edukacja

Ogólnopolska kampania 

Charytatywna zbiórka na aktywizację zawodową osób 
niepełnosprawnych. Włączenie poprzez #Tech4Society

Do 50% taniej na bezgotówkowe zakupy online



Idea:  
▪ podczas Nocy Innowacji prezentujemy innowacyjne miejsca

w Polsce oraz popularyzujemy krajowe osiągnięcia w dziedzinie 
nauki i nowych technologii promując tym samym innowacje
w Polsce

▪ w Nocy Innowacji udział biorą firmy, centra B+R, centra 
innowacji, instytuty badawcze, instytucje m.in. biblioteki, 
uniwersytety, parki technologiczne, które otwierają swoje drzwi 
dla wszystkich odwiedzających

▪ Noc Innowacji to niezwykła okazja by zobaczyć nierzadko 
zamknięte placówki z bliska i doświadczyć technologii

▪ edukujemy społeczeństwo w zakresie tworzenia i korzystania
z nowych technologii, dzielimy się wiedzą oraz obalamy mity
królujące w mediach społecznościowych przedstawiając rzetelne 
fakty naukowe, promując tym samym edukację STEAM*

*(science, technology, engineering, art, maths)



2. edycja

Kiedy: wieczór 10 października 2020

▪ pokazy np. druku 3D czy działania 

robotów przemysłowych

▪ kulisy funkcjonowania centrum 

badawczo rozwojowego czy firmy

▪ wystawy technologii użytecznych

▪ oprowadzenie zwiedzających po 

obiekcie wraz z pokazami

▪ warsztaty np. z budowy sieci 5G 

czy tworzenia gier komputerowych

Co można zrobić (przykłady):

▪ wykłady naukowców na wybrany temat

▪ pokazy naukowe i eksperymenty

▪ spotkania z naukowcami i pracownikami 

naukowymi

▪ mini debaty na wybrany temat i prezentacja 

faktów naukowych

▪ warsztaty dla dzieci np. z programowania

▪ przedstawienie osiągnięć technologicznych 

przez pracownika instytucji

Jak: Jesteśmy gotowi na koronawirusa! Każdy może dzielić się wiedzą również 

poprzez internet, całkowicie za darmo!  Każdy może stworzyć webinar czy nagrać 

swój pierwszy podcast. Można też za darmo przygotować wirtualne zwiedzanie 

firmy. 

Przygotowaliśmy dla Was instruktarze i proste samouczki!

Wystarczy często tylko smartfon z dostępem do internetu oraz przede wszystkim dobre 

chęci. Wiele narzędzi jest przy tym darmowych i nie musicie ponosić żadnych kosztów! 



Kalendarz i mapa wszystkich wydarzeń                                  są 
dostępne na stronie internetowej

https://festiwalcyfryzacji.pl/noc-innowacji

https://festiwalcyfryzacji.pl/noc-innowacji


PRASARADIO 

TV 

INTERNET

DOOH 
7 tygodni dialogu w przestrzeni publicznej, 

10 dni intensywnej edukacji
między społeczeństwem, markami i liderami zmian 

szeroko nagłośnionego w 

w największych ogólnopolskich mediach

Szeroka obecność w ogólnopolskich mediach!



1.

Pozycjonowanie firmy
i instytucji w wartościowym 

kontekście oraz w gronie 
uznanych marek i instytucji

Ułatwiona realizacja wydarzenia 
dzięki szerokiemu gronu Partnerów 

i gotowym do zrealizowania 
pomysłom, również online!

Wysoka frekwencja dzięki 
ogólnopolskiej kampanii 
edukacyjno-promocyjnej

Promocja firmy i instytucji 
jako atrakcyjnego miejsca 

pracy

2. 3.

4. 5.
Bycie częścią sieci Partnerów 

Festiwalu Cyfryzacji 
zmieniającego Polskę i 

promującego innowacyjne 
miejsca w Polsce

6.

Dlaczego warto dołączyć do grona Partnerów Nocy Innowacji?

Wzmocnienie relacji ze 
światem nauki, biznesu i 

innowacyjnym otoczeniem



Noc Innowacji: pakiet partnerski

Instytucje non-profit 
oraz publiczne

CENA 
PAKIETU

Kwota za pakiet świadczeń uzależniona od 
komercyjnego charakteru działania Partnera

Firmy i instytucje
for-profit

Ś
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999 zł netto + VAT 0 zł

Umieszczenie wydarzenia Partnera w oficjalnym kalendarzu 
wydarzeń Nocy Innowacji na stronie Festiwalu Cyfryzacji 

Przyznanie oficjalnego tytułu „Partner Nocy Innowacji”

Umieszczenie logotypu Partnera na stronie Festiwalu 
Cyfryzacji wśród Partnerów Nocy Innowacji

Umieszczenie informacji o Partnerze w wybranych komunikatach 
prasowych Festiwalu Cyfryzacji dotyczących Nocy Innowacji

Przekazanie pakietu materiałów promocyjnych do 
wykorzystania we własnych działaniach promocyjnych

Opublikowanie informacji o wydarzeniu w mediach 
społecznościowych Festiwalu Cyfryzacji

Przekazanie instruktarzy i gotowych pomysłów na zorganizowanie 
wydarzenia w czasie Nocy Innowacji, również w trybie online!



Noc Innowacji  2019

Zobacz jak było 



Noc innowacji 2019 
w liczbach

60+ atrakcji
14 

innowacyjnych
miejsc w całej

Polsce

1200+ 
odwiedzających

6 
miast



Wybrani Partnerzy Nocy Innowacji 2019



Foto relacja z Nocy Innowacji 2019



Relacja z Nocy Innowacji 2019 zorganizowanej przez 
Digital Poland w CDT

Zobacz film

https://bit.ly/38bSARX


#AIChallenge – Elements of AI | Piotr Mieczkowski

Art & design of the future | Jakub Koźniewski, 

Jutronauta

Meeting with the traveller Marek Kamiński and his

humanoid robot NOA

Why do we need a 5G technology? | Ryszard Hordyński, 

Huawei

Facts and myths about electromagnetic radiation, | Prof. 

Andrzej Krawczyk, Polish Society of Applied 

Electromagnetics

How does democratization help implement digital 

innovations in a company and find a better job? | Prof. 

Andrzej Sobczak, SGH

Competences and professions of the future –

challenges for Poland | dr hab. Katarzyna Śledziewska, 

DELab UW

#AIChallenge – Elements of AI | Piotr Mieczkowski 

Machine Learning for humans | Jarosław Cyranka & 

Jarosław Kochanowicz

Noc Innowacji 2019 
zorganizowana przez 
Digital Poland w CDT

15:00-15:45 

16:00-16:45 

17:00-17:45

18:00-18:45

19:00-19:45

20:00-20:30

20:30-21:00

21:00-21:45

22:00-22:45



Obecność w prasie ogólnopolskiej

NOC INNOWACJI 2019



Różnorodne filmy promujące Noc Innowacji 2019

Zobacz film Zobacz film

https://bit.ly/2NrLJvs
https://bit.ly/2uNYdqY


#NocInnowacji

Szeroka kampania w social media 



NOC INNOWACJI 2019Zestaw grafik dla Partnerów



Festiwal Cyfryzacji 2019

Zobacz jak było 





Zobacz film

Festiwal Cyfryzacji 2019 – relacja 

https://vimeo.com/395289516
https://vimeo.com/394908845
https://vimeo.com/394908845


Patronat Honorowy

Patronat

Miasta partnerskie



Partnerzy Strategiczni

Partnerzy



Media partnerskie



Kilkanaście wejść na żywo!

Film promocyjny wyświetlany był jako 
reklama pre-roll w player.pl, ipla.tv i
vod.pl

▪ TVN

▪ TVN24

▪ TVN7

▪ Polsat

▪ Polsat News

▪ Onet Radio

27 wzmianek w 
ogólnopolskich 

kanałach TV

Zasięg całkowity: 6 736 139



236 artykułów w 
prasie cyfrowej

Zasięg całkowity: 
3 309 928



▪ Rzeczpospolita

▪ Gazeta Wyborcza Warszawa

▪ DGP

▪ Puls Biznesu

▪ Tele Kabel & Digital TV

21+ artykułów w 
prasie drukowanej

6+ wejść w radio



całkowite dotarcie w Warszawie

1,1+ mln

Festiwal Cyfryzacji: DOOH

w metrze, tramwajach, autobusach

14 dni



Siła bycia #RAZEM!

1000+ postów w 
social media

437 postów w
social media u 

naszych partnerów

Całkowite dotarcie: 331 245

Całkowite dotarcie: 4+ mln



Zostaliśmy docenieni! 

FG Time 2020 appreciated Festiwal 
Cyfryzacji 

Najważniejsze izby, instytucje bankowe i organizacje w sektorze ICT doceniły naszą pracę:

To kolejny dowód na to, że współpraca opłaca się! To nie udałoby się bez Fundatorów i Partnerów Fundacji 
Digital Poland Foundation i Festiwalu Cyfryzacji. Dziękujemy! 

with the award in the category

Wydarzenie Roku 2019 

promujące innowacje i współpracę

FG Time 2020 doceniło Festiwal Cyfryzacji 

nagrodą w kategorii  



Dane kontaktowe

Artur Jagodziński

e-mail: artur.jagodzinski@digitalpoland.org

mobile : +48 660 059 660

Junior Project Manager


