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Adresatami Klubu są liderzy i menadżerowie firm......

Kto może zostać członkiem Klubu?

LEADERS HUB

To unikalny program inspiracyjny, łączący wiedzę i networking. Daje możliwość poszerzenia strategicznych relacji,
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk menedżerskich. Obecność w TLH ułatwia śledzenie najważniejszych trendów,
prognoz i zjawisk wpływających na biznes i jego otoczenie. To środowisko przedsiębiorców, którzy już wiele osiągnęli, 
ale jednocześnie czują potrzebę ciągłego wychwytywania inspiracji w napotkanych ludziach i ich historiach, ale 
i otoczeniu w którym działają.

Członkowie zarządów firm i instytucji

Członkowie Rad Nadzorczych

Korzyści z członkostwa w Klubie:

Poszerzenie strategicznego networku

Możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów z liderami biznesu, polityki, 

przedstawicielami świata nauki, ekspertami i liderami opinii

Poszerzenie wiedzy na temat otoczenia biznesowego i czynników wpływających na prowadzenie firm

Możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem na spotkaniach i na łamach THINKTANK REVIEW

Specjalne oferty od firm partnerskich Klubu

Możliwość zaprezentowania oferty swojej firmy

Możliwość doświadczenia unikalnych osób i miejsc na świecie

Partnerzy Klubu:

Institute of Directors                                           Innovation in Politics Institute                         Centrum Stosunków Międzynarodowych

Właściciele firm

THINKTANK

Jak działamy? 

Londyn-Delhi-Dubai                                Wiedeń                             Warszawa

Osoby zajmujące strategiczne stanowiska w firmach i organizacjach

https://newsite.iodglobal.com/
https://www.iod.com/
https://newsite.iodglobal.com/
https://newsite.iodglobal.com/
https://innovationinpolitics.eu/
https://innovationinpolitics.eu/
https://csm.org.pl/
https://www.iod.com/


Opłata członkowska 8500 zł netto rocznie

Odnawialność członkostwa raz w roku

Spotkania klubowe (przynajmniej 10 w roku)

Sprawy międzynarodowe i geopolityka 

Biznes i przywództwo

Nowe technologie

Komunikacja i media społecznościowe

Catherine Ashton

Muhammad Yunus

Ambasadorzy akredytowani w PL

Dyplomaci i ambasadorzy na polskich placówkach za granicą

Inspirator: noblista Muhammad Yunus

Rafał Bauer, Andrzej Blikle, Mariusz Grendowicz, Marek

Kamiński, Janusz Reiter, Józef Wancer, Jacek Santorski, Krzysztof

Obłój, Sławomir Lachowski, Andrzej Klesyk, Krzysztof Zanussi

Urodziny – spotkanie networkingowe THINKTANK (czerwiec)

Wykład Świąteczny THINKTANK (grudzień)

1.

    2. Tematyka spotkań

      3. Goście specjalni:

      4. Członkowie honorowi TLH:

      5. Dodatkowe spotkania networkingowe organizowane przez  

           THINKTANK - możliwość uczestnictwa członka klubu + 1 osoba   

           towarzysząca

Business assistance 

Spotkanie wyjazdowe w Polsce 

Wyjazd zagraniczny – najbliższy: 

    Opcjonalnie (dodatkowo płatne):

1.

2.

3.

          wiosna 2023, Bhutan - Delhi

    4. Możliwość udziału w wydarzeniach 

          partnerów klubu - Instytutu Dyrektorów (Wielka 

          Brytania, Indie, Emiraty Arabskie) i Instytutu 

          Innowacji Politycznych w Wiedniu

THINKTANKLEADERS HUB

Warunki członkostwa

Co oferujemy

    6. Tekst autorski lub wywiad opublikowany 

          w THINKTANK REVIEW

     7. Benefity od firm partnerskich 

 



biuro: ul. Ogrody 24,  03-994 Warszawa 

LEADERS HUB

Więcej informacji i kontakt:
msmagowicz@think-tank.pl 

tel. 502 036 668




