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Udział w forum będzie doskonałą okazją do szerokiej dyskusji na tematy, które od lat nu�ują branżę funeralną. 

do wymiany wiedzy i doświadczenia, oraz możliwości zadawania wszelkich nu�ujących pytań.
Naszym celem jest wysoka jakość merytoryczna wydarzenia, ale przede wszystkim stworzenie interaktywnej przestrzeni 

OMEGA Funeral Forum to dwudniowa konferencja, realizowana przy współpracy z najbardziej cenionymi instytucjami 
branżowymi, będąca jednocześnie neutralnym miejscem integracji całej branży funeralnej. 

Forum to także komfo�owa przestrzeń do spotkań biznesowych oraz wymiany kontaktów, wiedzy i doświadczeń 
profesjonalistów z tego sektora.

Kwietniowa konferencja w Poznaniu jest kontynuacją najlepszych doświadczeń Forum Funeralnego realizowanego 
przez Grupę MTP już od 2017 roku.

O FORUM

NA FORUM ZAPRASZAMY

zakłady pogrzebowe

krematoria

zarządcÓW cmentarzy

zakłady utrzymania zieleni

pracownie florystyczne

placÓwki szpitalne i domy opieki

przedstawicielI branż: 
motoryzacyjnej, kosmetycznej i odzieżowej

program wydarzeń

ze środowiskiem lekarskim oraz reprezentanci branży funeralnej. 

KOMFORT EMOCJONALNY PRACOWNIKÓW I WSPARCIE DLA KLIENTÓW

Blok poświęcony kluczowym problemom, które towarzyszą pracownikom zakładów pogrzebowych w ich 
codziennej pracy. Podczas prezentacji przygotowanych przez ekspe�ów w dziedzinie psychologii zostaną 
omówione przykłady zachowań, które mogą skutecznie obniżyć ryzyko wystąpienia negatywnych 
konsekwencji kryzysu i sprzyjać konstruktywnemu radzeniu sobie w obliczu trudnych sytuacji życiowych. 
Równie ważnym aspektem jest umiejętność udzielenia pomocy klientom zakładów pogrzebowych, którzy 
często poszukują wsparcia w szczególnym czasie, jakim jest pożegnanie bliskiej osoby.

CEREMONIAŁ – WYZWANIA I ZAGROŻENIA

Warsztaty poświęcone przygotowaniu pe�ekcyjnej ceremonii ostatniego pożegnania. 

z przedstawicielami instytucji państwowych. W dyskusji wezmą udział również eksperci związani 

do grobu i jego likwidacji, procedury dotyczące postępowania ze zwłokami i związane z tym patologie, 

W programie: kodeks dobrych praktyk, zasady komunikacji niewerbalnej, prezentacja najnowszych trendów, 
rodzaje obrządków z uwzględnieniem połączenia ceremonii świeckiej i kościelnej. 

ZMIANY W PRAWIE POGRZEBOWYM

Obrady dotyczące prawa pogrzebowego to w ostatnich miesiącach najbardziej elektryzujący całą branżę 
funeralną temat, wywołujący wiele pytań i emocji. Nowe przepisy wprowadzają usługi pogrzebowe na listę 
działalności regulowanej. Podczas prelekcji zostaną omówione kluczowe kwestie; między innymi prawo 

Uroczystości pogrzebowe jako najlepszy moment do budowania wizerunku firmy, zasady pogrzebowego 
savoir-vivre, trendy w modzie i wystroju.

MARKETING FUNERALNY – JAK ZARZĄDZAĆ FIRMĄ 

Praktyczne informacje jak zdobyć pozycję lidera, w jakie obszary wa�o zainwestować oraz jak zbudować 
osobiste know-how. W programie szkolenia ekspe�ów z zakresu zarządzania, rozwoju „zielonych 
technologii”, działania promocyjne online i offline. Poruszymy kwestie cyfryzacji nagrobków, zabytków 
cmentarnych oraz tanatopraksji. W tym bloku zaplanowaliśmy również „case study” poświęcone pomyłkom 
i nietrafionym inwestycjom.

a także instytucja koronera i elektronicznej ka�y zgonu, które mają na celu usprawnienie pracy zakładów 
pogrzebowych. Poruszone zostaną zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
oraz waloryzacja kwoty zasiłku pogrzebowego. O tym jakie zmiany czekają przedsiębiorców porozmawiamy 

GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI 
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