


Nasze marzenie

Polska jest jednym z głównych 

centrów innowacji na świecie



By zrealizować nasze marzenie stworzyliśmy Digital Festival i jego integralną 
część - Noc Innowacji

NAJWIĘKSZA EDUKACYJNO-TECHNOLOGICZNA INICJATYWA 

W POLSCE!
Edukujemy społeczeństwo i wskazujemy

na korzyści płynące z cyfryzacji
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CYFROWE PRODUKTY I 

USŁUGI

wspierające

przedsiębiorstwa i 

konsumentów w 

cyfrowym świecie

KOMPETENCJE

CYFROWE

wśród społeczeństwa, 

przedsiębiorstw oraz

administracji publicznej

POLSKĘ JAKO

CENTRUM INNOWACJI

prezentując innowacyjne 

miejsca w Polsce oraz 

krajowe osiągnięcia w 

dziedzzinie nauki i nowych 

technologii

PROMUJEMY



Fundacja podpisała porozumienie o współpracy z 

największymi izbami z sektora IT i telekomunikacji w Polsce

Przedstawiciele 6. organizacji w roku 

2019 postanowili wspólnie podjąć 

działania na rzecz:

▪ edukacji społeczeństwa

w zakresie cyfryzacji i nowych 

technologii

▪ promocji Polski jako centrum 

innowacji

w ramach corocznej inicjatywy 

Digital Festival (Festiwal Cyfryzacji)



Kluczowe elementy 3. edycji Digital Festival

Ogólnopolska kampania
TV, portale, radio, social media

Noc Innowacji

Innowacyjne 

miejsca otwierają 

swoje drzwi dla 

zwiedzających 

9.10

Strefa Wiedzy Eventy partnerskie Digital Ars

Akademia SkillUp

Podcasty, raporty, 

przewodniki, artykuły
Spotkania, konferencje, 

debaty

2. edycja pierwszego w 

Polsce konkursu sztuki 

tworzonej przez 

sztuczne 

inteligencję (AI)

▪ Kursy z zakresu umiejętności cyfrowych 

(podstawowy, średniozaawansowany, 

zaawansowany)

▪ #SkillUpChallenge – po ukończeniu kursu 

uczestnicy zapraszają innych do wzięcia w 

nich udziału poprzez social media

Cyfrowe Zniżki

Zniżki na produkty i usługi cyfrowe.

zakupione bezgotówkowo online.

Wsparcie z zakresu eCommerce dla 

małych i średnich przedsiębiorstw.

Inne inicjatywy

m.in. Digital Fitness, 

European Digital Days



▪ 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)

Noc Innowacji – idea 



Noc Innowacji 2021 – 3. edycja

Kiedy: wieczór 9 października 2021

▪ 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: Działamy w okresie epidemii zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, 

zachęcając również do wydarzeń online! Każdy może dzielić się wiedzą również przez 

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 Nocy Innowacji                                   

są dostępne na stronie internetowej festiwalu 

Kliknij, aby przejść na stronę Nocy Innowacji

https://festiwalcyfryzacji.pl/noc-innowacji


PRESSRADIO 

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.

Wzmocnienie relacji ze 

światem nauki, biznesu i 

innowacyjnym otoczeniem

Ułatwiona realizacja 

wydarzenia dzięki szerokiemu 

gronu Partnerów i gotowym do 

zrealizowania pomysłom,

również online!

Wysoka frekwencja 

dzięki ogólnopolskiej 

kampanii edukacyjno-

promocyjnej

Promocja firmy lub 

instytucji jako 

atrakcyjnego miejsca 

pracy

2. 3.

4.

Pozycjonowanie firmy 

lub instytucji w 

wartościowym kontekście 

oraz w gronie uznanych 

marek i instytucji

5.

Bycie częścią sieci 

Partnerów Festiwalu 

Cyfryzacji zmieniającego 

Polskę i promującego 

innowacyjne miejsca w 

Polsce

6.

Dlaczego warto dołączyć do grona Partnerów Nocy Innowacji?



Nocy Innowacji 2021 – jak można zaangażować się?

Jeśli chcesz być bardziej widoczny i odnieść jeszcze więcej 
korzyści z udziału w Nocy Innowacji, zostań Regionalnym
Hubem!

Jesteśmy przekonani, że współpraca przyczynia się do 
budowania efektu synergii i wzmacniania działalność każdego z 
partnerów, dlatego w tym roku tworzymy regionalne huby, czyli 
centralne miejsca na mapie wydarzeń Nocy Innowacji, gdzie 
odbywają się wszystkie najważniejsze atrakcje w danym 
regionie. Mają służyć integracji lokalnych podmiotów na rzecz 
budowania innowacyjnego społeczeństwa. 

Organizując dowolnie wybraną aktywność w ramach Nocy 
Innowacji – online lub offline (event, webinar, warsztaty, 
wykład, pokaz, wirtualny spacer po firmie itp.) zostajesz 
Partnerem Nocy Innowacji i masz zapewniony szereg korzyści 
– patrz slajd 13

Uwaga! Uczestnictwo w Nocy Innowacji jako Partner i 
Regionalny Hub jest nieodpłatne! 



Regionalne huby Nocy Innowacji 2021

Korzyści dla Partnera regionalnego

Poza pełnym pakietem świadczeń Partnera 

(zobacz slajd 15) bycie regionalnym hubem, to: 

▪ Większa widoczność w ramach kampanii 

nocy innowacji i całego festiwalu

▪ Szansa na nawiązanie ciekawych 

kontaktów, które mogą zaowocować dłuższą 

współpracą

▪ Większe zainteresowanie mediów, dzięki 

zbudowanej skali 

▪ Efekt synergii i skali, dzięki zaangażowaniu i 

współpracy wielu partnerów

▪ Udostępnia przestrzeń pod wydarzenia 

organizowane przez innych partnerów z danego 

regionu

▪ Deklaruje współpracę z innymi partnerami, 

którzy wyrażą chęć organizacji swoich wydarzeń 

w ramach danego hubu

▪ Pełni funkcję głównego centrum informacji o 

Nocy Innowacji w regionie (wszelkie materiały 

informacyjno-promocyjne przekazuje 

DigitalPoland)

▪ Wspiera DigitalPoland w komunikacji z 

mediami lokalnymi

Co robi Partner regionalny?
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Umieszczenie wydarzenia Partnera w oficjalnym kalendarzu 
wydarzeń Nocy Innowacji na stronie Digital Festival

Przyznanie oficjalnego tytułu „Partner Nocy Innowacji”

Umieszczenie logotypu Partnera na stronie Digital Festival wśród 
Partnerów Nocy Innowacji

Umieszczenie informacji o Partnerze w wybranych komunikatach 
prasowych festiwalu dotyczących Nocy Innowacji

Przekazanie pakietu materiałów promocyjnych do wykorzystania 
we własnych działaniach promocyjnych

Opublikowanie informacji o wydarzeniu w mediach 
społecznościowych Digital Festival

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

Partner Nocy Innowacji – pakiet nieodpłatnych świadczeń 1/2

Partner Regionalny Hub
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Możliwość reprezentowania Nocy Innowacji w danym regionie w 
kontakcie z mediami lokalnymi

Przyznanie oficjalnego tytułu „Regionalny Hub”

Wyróżnienie Partnera Regionalnego w oficjalnym kalendarzu 
wydarzeń na stronie festiwalu

Możliwość dystrybucji materiałów edukacyjno-informacyjnych w 
Strefie Wiedzy na stronie internetowej festiwalu 

Możliwość wypowiedzi w charakterze eksperta w kanałach 
medialnych studia festiwalowego

Opublikowanie informacji o Regionalnym Hubie w mediach 
społecznościowych Digital Festival

Umieszczenie logotypu Partnera pod hasłem „Regionalny Hub” na 
stronie internetowej festiwalu 

Partner Nocy Innowacji – pakiet nieodpłatnych świadczeń 2/2

Partner Regionalny Hub



Zobacz jak było

Noc Innowacji
1. edycja 2019 

2. edycja 2020



Noc Innowacji 2019 | 2020 – wybrani Partnerzy



Noc Innowacji 2019 | 2020 – impresje 



Noc Innowacji 2019 | 2020 – impresje 



140+ 

atrakcji offline 

i online 

14 

miast

60+ partnerów organizujących 

spotkania z nowymi technologiami

Noc Innowacji 2019 | 2020 w liczbach 



Zestaw grafik dla Partnerów

Noc Innowacji 2019 | 2020 



Noc Innowacji 2019 | 2020 

Obecność w prasie 

ogólnopolskiej



Noc Innowacji 2019 | 2020 

Szeroka kampania w mediach 

społecznościowych



Noc Innowacji 2019 | 2020 

Relacja z centralnych 

obchodów 2019

Zobacz film Zobacz film Zobacz film

Video promujące Noc Innowacji

https://bit.ly/38bSARX
https://bit.ly/2NrLJvs
https://bit.ly/2uNYdqY


Zobacz jak było

2.edycja 

Festiwalu Cyfryzacji 2020





Kilkanaście wejść na żywo!

Wideo promocyjne było emitowane jako

reklama pre-roll w player.pl, vod.pl

▪ TVN

▪ TVN24

▪ Polsat

▪ Polsat News

27 wzmianek w 

ogólnopolskich 

kanałach TV

Całkowity zasięg: 1 709 670

▪ TVP Kultura

▪ TVP 3 Lublin

▪ Onet Rano



759 wzmianek w prasie cyfrowej i 

na portalach internetowych

Całkowity zasięg: 2 851 539



Zamieściliśmy ponad 860 postów w mediach 

społecznościowych 

Partnerzy: 494 postów w swoich kanałach 

społecznościowych

CAŁKOWITY ZASIĘG: 

3+ MLN



▪ Forbes

▪ Newsweek

▪ Fakt 

▪ Prasa 

lokalna

36+ artykułów w 

prasie papierowej



Wydarzenia Partnerskie Wzmianki w mediach lokalnych

Lokalne media: prasa, radio i portale internetowe

Byliśmy obecni 

w całej Polsce!



12 wideopodcastów and 

podcastów



32+ inspirujących rozmów z

70+ wybitnymi ekspertami



całkowity zasięg 

w Warszawie

1,04+ mln
in metrze w 

Warszawie

14 dni



Patronat Honorowy Patronat Partnerzy Strategiczni

Partnerzy Media Partnerskie

120 + Partnerów wsparło nas!



Partnerzy Merytoryczni Partnerzy Nocy Innowacji 

120 + Partnerów wsparło nas!



Partnerzy Cyfrowych Zniżek Partnerzy Społecznościowi 

120 + Partnerów wsparło nas!



Kontakt

Dominika Banaszkiewicz

e-mail: dominika.banaszkiewicz@digitalpoland.org

tel. : +48 530 218 760

Project Manager


