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Wszystko, co powinieneś wiedzieć 
o trendach w komunikacji 2022/2023. 

Dołącz do panelu IAA POWER HOUR 
 

 
W środę 6 kwietnia o godzinie 15.30 IAA Polska zaprasza na pierwszą odsłonę nowego cyklu paneli 
interaktywnych - IAA POWER HOUR. Pod zmienioną nazwą i w odświeżonej formule, co miesiąc 

na odbiorców czekać będzie duża dawka merytorycznej wiedzy. Pierwsze spotkanie nt. trendów 
w komunikacji poprowadzi Jovan Protić, Chief Operation Officer RASP, Członek Zarządu IAA 

Polska, a jego rozmówcami będzie ośmioro wybitnych ekspertów-top managerów. 
 
Podczas panelu zaproszeni goście dostarczą pigułkę najbardziej aktualnej wiedzy na temat tego, co 
nas czeka w komunikacji marketingowej w najbliższych miesiącach. W dyskusji wezmą udział 
przedstawiciele pięciu obszarów związanych z komunikacją marketingową: wydawców, platform 
internetowych, agencji mediowych, agencji reklamowych, marketerów. W jednym miejscu, w 1,5 
godziny swoją wiedzą i perspektywą podzielą się: Izabela Albrychiewicz, CEO GroupM Poland & 
Cluster Lead CEE, Rafał Baran, CEO BRIDGE2FUN, Justyna Duszyńska, CEO/ Managing 
Director Httpool Polska, Dariusz Maciołek, CMO BNP Paribas, Piotr Piętka, CEO Publicis 
Groupe Poland, Ukraine, Baltics, Agata Szeliga-Staszkiewicz, Head of Agencies in CEE, Meta, 
Grzegorz Wachowicz, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu RTV EURO AGD oraz Michał Wolniak, 
President & Head of Advisory VMLY&R Poland. 
 
- Z decydentami dużych, kształtujących rynek firm, porozmawiamy  o tym,  jak zmieni się 
komunikacja marketingowa w Polsce w tym roku. Dzielenie się wiedzą to jeden z filarów działań IAA 

Polska. Nasz nowy cykl IAA Power Hour to inicjatywa, dzięki której  branżowy dialog i wymiana 
doświadczeń nabiorą realnych kształtów i będą regularne, ponieważ mamy zamiar spotykać się w 
tej formule co miesiąc – mówi Agnieszka Sora, Prezeska Zarządu IAA Polska. 
 
Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji:  
https://bit.ly/35gAW34 

 
 
IAA Polska jest jedyną organizacją w kraju, która skupia przedstawicieli wszystkich uczestników 
procesu komunikacji reklamowej: z mediów, agencji oraz reklamodawców z rozmaitych branż. 
Aktualnie jest ich ponad 150 i to grono stale się powiększa.  

Misją IAA Polska jest kształtowanie zrównoważonego rozwoju rynku komunikacji marketingowej - 
z poszanowaniem zasad etycznych. Kluczowe wartości dla IAA Polska to transparencja, 
inkluzywność  i współpraca, a przede wszystkim dialog: z partnerami zewnętrznymi, ale też 
wewnątrz branży. 
IAA Polska jest najszerszą, najbardziej wpływową reprezentacją branży reklamowej w Polsce. Jako 

jedyna organizacja skupia przedstawicieli wszystkich uczestników procesu komunikacji 
marketingowej: reklamodawców, media, agencje mediowe, reklamowe, badawcze, technologiczne 

https://bit.ly/35gAW34
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i inne. Występuje w imieniu całego środowiska: wpływa na otoczenie legislacyjne, promuje dobre 
praktyki, upowszechnia wiedzę  na temat innowacji i nowych trendów, realizując 
konkretne projekty. 
IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy jest częścią największego stowarzyszenia 
marketingowego na świecie, istniejącego od 1938 roku. W Polsce działa nieprzerwanie od 1993 r.  
Oficjalna strona IAA Polska: www.iaa.org.pl 
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