
Akcja charytatywna  
 



Możesz przeciągać te 

formy na slajd. Możesz 

je skalować i zmieniać 

im kolor. 

Te elementy wykorzystaj 

do tworzenia wykresów  

i infografik, których nie 

możesz uzyskać przez 

wybór w górnej belce. 

Możesz je skalować, 

modyfikować ścięcia  

i zmieniać im kolor. 

„… po prostu czysty ludzki gest.” 
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„Posiłek dla Ukrainy”  
– akcja Fundacji In_Spire oraz Grupy MTP 

„Posiłek dla Ukrainy” to skoordynowane działanie wielu podmiotów, 

pozwalające na zapewnienie regularnego wyżywienia dla ofiar wojny na 

Ukrainie przebywających w obiektach na terenie Międzynarodowych 

Targów Poznańskich. W ramach akcji, dzięki wsparciu sponsorów, 

przygotowywanych jest kilkaset posiłków dziennie.  

W rezultacie z wyżywienia skorzystało 30.000 uchodźców.  
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„Posiłek dla Ukrainy”  
– akcja Fundacji In_Spire oraz Grupy MTP 

Akcja „Posiłek dla Ukrainy” została zainicjowana z początkiem marca, 

niemal natychmiast po wybuchu wojny. Posiłki wydawane są 

nieprzerwanie od 16 marca, aż do wydania minimum 30 000 posiłków.  
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…w podziękowaniu dla sponsorów: 

Do akcji włączyły się 

zarówno instytucje 

miejskie i 

ogólnopolskie,  

jak i mniejsze i większe 

przedsiębiorstwa 

prywatne.  

Wiele z nich to 

wystawcy i uczestnicy 

organizowanych przez 

Grupę MTP wydarzeń. 

Zarząd Fundacji 

In_Spire oraz Grupy 

MTP wyraża uznanie i 

szczere podziękowania 

dla firm, które do tej 

pory przystąpiły do 

akcji, jednocześnie 

zapraszając kolejne  

podmioty do 

współpracy. 



INFORMUJEMY O SUKCESIE AKCJI, ABY DO 
DOBRYCH INICJATYW DOŁĄCZALI KOLEJNI! 

Plakaty we wiatach  
przystankowych  
na terenie Poznania 



INFORMUJEMY O SUKCESIE AKCJI, ABY DO 
DOBRYCH INICJATYW DOŁĄCZALI KOLEJNI! 

Plakaty w słupach CityLight na terenie Poznania 



INFORMUJEMY O SUKCESIE AKCJI, ABY DO 
DOBRYCH INICJATYW DOŁĄCZALI KOLEJNI! 

Wielkoformatowy  
ekran LED na  
Holu Wschodnim MTP 



INFORMUJEMY O SUKCESIE AKCJI, ABY DO 
DOBRYCH INICJATYW DOŁĄCZALI KOLEJNI! 

Posty na profilu Facebook Grupy MTP 



Sponsorzy akcji „Posiłek dla Ukrainy” 



Razem pomagamy lepiej. 
 


