
Dzień 1
19 września 2022

10:00 - 10:15

10:15 - 11:15

11:15 - 11:45

11:45 - 13:15

13:15 - 14:00

14:00 - 14:50

15:00 - 15:50

16:00 - 16:50

19:00 - 20:30

20:30 - 22:00

Inspiracje

Sala Koncertowa Sala Konferencyjna

Sesja Inauguracyjna
Przywitanie: Andrzej Dziuba Prezydent Miasta Tychy, Jacek Karnowski ZMP, Joanna Nowaczyk ZMP,  Michał Fedorowicz IBIMS

Prowadzenie:  Wojciech Szeląg 

Artur Kurasiński (Twórca, Przedsiębiorca, Bloger) 
Keynote speech 
Qvo Vadis social media czyli jak promować miasto w "socialach"? Przykłady i inspiracje.

Wojciech Kardyś (Digital UE Ambasador)

Moderacja: Michał Fedorowicz

Artur Kurasiński
Wojciech Kardyś 
Przemysław Gałecki (Wrocław)
Małgorzata Omachel-Kwidzińska (Gdynia)
Juliusz Lerman (Łódź)
Tomasz Porębski (Starachowice)

Moderacja: Marcin Wisniewski (IBIMS), Marlena Mazur (Wrocław)

Jakub Olek (TikTok), Jarosław Makowski (Instytut Obywatelski), 
Marta Majewska (Hrubieszów), Maciej Gramatyka (Tychy), Mateusz Grodzicki (Opoczno), 

Keynote speech 
Savoir-vivre w mediach społecznościowych czyli jak przepraszać, dziękować i reagować na hejt

Sesja Q&A
Jak skutecznie komunikować budowę ronda w social media? 

Jak będą wyglądać social media w 2023? Jak algorytm wpływa na życie mieszkańców w miastach? Najnowsze trendy 
komunikacji samorządowej? Czy miasta muszą coś zmienić we własnej komunikacji internetowej? Dlaczego nikt nie widzi 
radnych w sieci? Wideo czy treść, co bardziej kręci mieszkańców miast? Jak powinna wyglądać skuteczna komunikacja 
inwestycji? Jak mieszkańcy konsumują lokalny internet?

Wyborcy, Mieszkańcy, Dialog
TOP SECRET: Postów miejskich nikt nie czyta, a “tak w ogóle, to w tym 
mieście nic się nie dzieje”

 Czy jest wzór na dobry post miejski? Czym się różni komunikacja samorządowa od 
komercyjnej? Kto pisze najlepsze posty samorządowe w Polsce? Dlaczego algorytmy 
obcinają zasięgi? W jakie kanały warto inwestować?  Czy grupy miejskie mają sens?  Czy 
live w komunikacji samorządowej się sprawdzają?

Moderacja: Ryszard Łuczyn (Polityka Insight)

Marcin Duma (IBRIS), Michał Fedorowicz (IBIMS), Jan Kołątaj (Sentione)

Content, Promocja, Przekaz
Czy zasięgi to mieszkańcy, a lajki to wyborcy?

 
Czy polubienia i udostępnienia przekładają się na poparcie działań władz miasta? Czy 
duża liczba interakcji wywołuje spadki poparcia? Jak rozumieć przyrost nowych fanów? 
Czy dane z social media wyprzedzają dane sondażowe? Jak eliminować szum w social 
media? Jak wyjść z komunikatem poza własną bańkę?  Jak rozumieć sentyment w sieci? 

Moderacja: Jakub Jasiński (IBIMS), Bartosz Piziak (IRMIR)

Jarosław Bielak (Devoteam G. Cloud ), Grzegorz Latosiński (Palo Alto Networks),
Bartosz Piziak (IRMIR), Łukasz Undas i Janusz Siemaszko (Arcus/Kyocera)

Content, Promocja, Przekaz
Ludzie w Internecie, a miasto w chmurze 

 Sesja case studies: 1. "Cyfryzacja miast made in Poland" ( Bartosz Piziak) 2. "Samorząd w 
chmurze - skandynawskie inspiracje" Devoteam G. Cloud (Jarosław Bielak), 3. "Kto czuwa nad 
miastem w chmurze? - parę słów o bezpieczeństwie" Palo Alto Networks (Grzegorz Latosiński), 
4. "Smart urząd - cyfryzacja, bezpieczeństo, komunikacja" Arcus/Kyocera (Łukasz Undas).

Moderacja: Wojciech Szeląg 

Przemysław Mitraszewski (ZFPR), Jerzy Smoliński (ABTShield/EDGE NPD), 
Karolina Gałecka (Warszawa),  Rafał Giedrojć (Poznań)

Fejk, Hejt, Love
Może to kłamstwo, ale w sieci piszą, że prawda

 

GALA NAGRÓD - "Złote Lajki"
Kolacja bufetowa  

Jak skutecznie zwalczać kłamstwa w sieci? Jakie są najlepsze mechanizmy obronne
przeciw dezinformacji? Jak działają hejterzy? Jak zbudować matrycę walki
z dezinformacją i hejtem? Kto powinien reagować na kłamstwa w sieci?
Adresat czy specjalna jednostka?

Moderacja: Dobromir Ciaś (EDGE NPD)

Jarosław Górski (ZMP),  Maciej Musioł (Adform), Tomasz Kałużny (Września), 
Paweł Leśniak (Sosnowiec)

Content, Promocja, Przekaz 
Czy naprawdę wiemy czym żyją mieszkańcy?

 Jak generować dane o zainteresowaniach i preferencjach mieszkańców w sieci? Jak 
przetwarzać i wykorzystywać informacje dla lepszego zarządzania miastem? Jak 
segmentować dane i jak docierać do mieszkańców? Jak w komunikują się mieszkańcy w 
sieci?

Przerwa kawowa

Moderacja: Wojciech Bielecki (ZMP/Entre), Rafał Lipka (Socialtime)

Jakub Sadecki (FNF), Olaf Szymański (Socialtime), Marlena Mazur (Wrocław), 
Krzysztof Barczyk (WZP Szczecin)

Wyborcy, Mieszkańcy, Dialog
A u nas reklamy w internetach się nie sprawdzają…

 Który rodzaj reklamy jest lepszy dla samorządu? Czy płatna promocja inwestycji i eventów
miejskich ma sens? Dobry content czy dobra dystrybucja? Jak tworzyć mapę odbiorców
komunikacji płatnej? Jak targetować reklamy? Gdzie pozyskiwać dane do reklam?
Jak mierzyć skuteczność reklamy w samorządzie?

Lunch



Dzień 2
20 września 2022

10:00 - 10:50

Praktyka  /  Warsztaty

Marcin Duma (IBRIS), Michał Fedorowicz (IBIMS)

Wyborcy, Mieszkańcy, Dialog
Chyba nikt nas nie widzi w sieci Panie Prezydencie

 Jak kreować komunikację samorządu w sieci – budowa matryc dotarcia w social
mediach. Jak tworzyć mega posty? Jak sprawić by mówili o socialach w autobusie?
Czy mieszkańcy dobrze rozumieją intencje naszych postów?

Olaf Szymański (SocialTime), Rafał Lipka (SocialTime)

Content, Promocja, Przekaz
Instagram – styl miasta

 Jak formatować przekaz w kanale Instagram? Czy jest sens promować posty na Insta?
Gdzie miejski Instagram konwertuje? Czy warto na Insta ryzykować z kontentem?
Czy Insta może być nową wizytówką miasta?

11:00 - 11:50

Jakub Olek (TikTok) 
Moderacja: Olaf Szymański (SocialTime) i Michał Gramatyka (Poseł RP)

Content, Promocja, Przekaz
Fire-chat: My w mieście to ten TikTok nie bardzo…

 Czy TikTok to niewdzięczny kanał do komunikacji samorządowej? Czy na pewno dobrze
rozumiemy ten kanał? Zły kontent, czy zła dystrybucja? Czy dotrzemy do młodych
mieszkańców bez samorządowego TikToka?

Maciej Warachowski (Devoteam G. Cloud), Damian Świerczyński (Devoteam G. Cloud)

Wyborcy, Mieszkańcy, Dialog
Samorząd w chmurze - korzyści, szanse, wyzwania, bezpieczeństwo 

 Czy wiesz, że 90 proc. danych na świecie powstało w przeciągu ostatnich 2 lat?
Jak to wpływa na miasto?  Google Workspace - wiadomości, pozycjonowanie, zalety.
Bezpieczeństwo Google Cloud i ochrona prywatności.

12:00 - 12:50

Jakub Sadecki (FNF),  Dobromir Ciaś (EDGE NPD), Adam Mikołajczyk (ZMP) 

Content, Promocja, Przekaz
Czy reklama w Internecie może być tania i dobra?

 Czy nawet małe miasto ma szansę na efektywną reklamę w Internecie? Jak zwiększyć
widownię i zmniejszyć koszty reklamy Digital? Targetowanie - słowo wytrych.
Trzy kroki do sukcesu: kreacja, strategia dotarcia i narzędzia. 

Michał Fedorowicz (IBIMS)

Fejk, Hejt, Love
Ale nam ten kryzys nie idzie

  Jak wygląda zarządzanie największym kryzysem samorządowym w social media live. 
Tworzenie „manuala” kryzysowego. Na czym się skupiać w trakcje kryzysu w sieci.

13:00 - 13:50

13:15 - 14:15

Magdalena Białkowska (IBIMS), Jan Kołątaj (Sentione)  

Wyborcy, Mieszkańcy, Dialog
Do you want to buy some milionowe zasięgi?

 

Lunch

Sala Koncertowa Sala Konferencyjna

Jak działałą algorytmy w social mediach – mity i pułapki zasięgu w sieci.
Jak efektywnie budować efektywne zasięgi. Co to jest zasięg „kaloryczny”. 

Tomasz Wojtas (AAGAP), Michał Fedorowicz (IBIMS)

Fejk, Hejt, Love
Qultur zbiera najwięcej lajków 

 Skuteczne komunikowanie wydarzeń kulturalnych.  Zjednoczeni możemy więcej, czyli 
jak wprowadzić system współpracy miedzy jednostkami podległymi. Jak tworzyć 
kontent do nowych kanałów kulturalnych.


