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W dyskusji „Jak duże zmiany w branży
eventowej wymusza kryzys energetyczny?”
wzięli udział: Michał Fiodorow (dyrektor
ds. technicznych w firmie Prolight), Konrad
Kozioł (dyrektor działu sprzedaży i marke-
tingu Areny Gliwice oraz członek zarządu
Europejskiego Zrzeszenia Aren – European
Arenas Association), Rafał Kupidura (CEO
w IF Nation Group: Imagine Nation, Focus
Nation, Moonsteps), Alicja Panasiuk (direc-
tor SME accounts Northern Europe w Ac-

cor Hotels) oraz Marcin Wójcicki (dyrektor
sprzedaży w Brill AV Media). Zaproszeni
goście nie tylko zdiagnozowali sytuację,
określając najważniejsze związane z nią
wyzwania i problemy, ale też poszukiwali
rozwiązań i pomysłów mających na celu wy-
pracowanie strategii, pomagających zwięk-
szyć efektywność wykorzystania energii.
Tak, aby przynajmniej częściowo zoptyma-
lizować jej wysokie koszty, a przy okazji za-
dbać o środowisko.

AKTUALNY PROBLEM
Kryzys energetyczny (na łamach THINK
MICE pisaliśmy o nim już w październi-
ku 2022 roku – przyp. red.) i spowodowane
nim zawirowania na rynku to niestety temat
wciąż aktualny. Zarówno widmo ewentual-
nych reglamentacji w zakresie poboru ener-
gii (tzw. stopnie zasilania), jak i podwyżki
cen prądu, zauważalnie odbijają się na dzia-
łalności wszystkich podmiotów w branży
MICE. Od obiektów, poprzez dostawców
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ZWIĄZANE Z SZANSĄ NA POSTĘP W DUCHU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
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sprzętu, na agencjach eventowych kończąc.
– Koszt energii stanowi drugi koszt opera-
cyjny hoteli. W Accor – dużej i globalnej sie-
ci – mamy możliwość wprowadzać procesy,
które optymalizują te koszty i jednocześnie
odpowiadają na aktualne potrzeby, związane
ze zmniejszeniem marnotrawstwa i zużycia
energii. Liczymy, że obecna sytuacja, dzięki
wprowadzanym przez nas procesom, nie
wpłynie na wyniki Grupy. W Accor dyspo-
nujemy wieloma hotelami w różnych desty-
nacjach i np. w przypadku awaryjnych
sytuacji możemy przenieść realizację eventu
do innego obiektu – mówiła Alicja Panasiuk.

W grę wchodzą też inne operacyjne dzia-
łania zabezpieczające, różnego rodzaju.
– Jeżeli chodzi o zwykłe, codzienne funkcjo-
nowanie Areny Gliwice, mamy back up
w postaci agregatów. W przypadku więk-
szych eventów konsultujemy z ich organiza-

torami możliwość instalacji łącza awaryjnego,
czyli zabezpieczenia dodatkowych agregatów,
tak aby uniknąć jakichkolwiek problemów
podczas imprezy – tłumaczył Konrad Kozioł.

KWESTIE FINANSOWE
Równie – a obecnie chyba nawet bardziej
– istotny element kryzysu energetycznego, to
jednak aspekty ekonomiczne. – Jako agencja
eventowa odpowiadamy za to, aby event się
odbył. Jesteśmy integratorem całego procesu

i musimy znaleźć takie rozwiązania, które za-
bezpieczą ten podstawowy interes klienta, ale
przyniosą też oczekiwaną jakość i skutek.
Do tego dochodzą oczywiście koszty. Wyda-
rzenie należy zorganizować tak, żeby z jednej
strony było atrakcyjne i spełniało strategicz-
ne cele oraz oczekiwania zleceniodawcy, ale
z drugiej mieściło się w jego wymaganiach
budżetowych. W tak niepewnych czasach to
niełatwe zadanie – przyznał Rafał Kupidura.

Tym trudniejsze, że jedną z konsekwen-
cji kryzysu energetycznego jest również to,
że obiekty eventowe (zarówno hotele, jak
i centra konferencyjne oraz tzw. unique ve-
nues) często nie są w stanie ze zbyt dużym
wyprzedzeniem dokładnie wycenić swoich
usług. Właśnie ze względu na problemy
z oszacowaniem przyszłych kosztów ener-
gii. W rezultacie agencje mogą mieć trudno-
ści z właściwym budżetowaniem eventów.

– Koniec końców wszystko opiera się

na zarządzaniu relacjami i współpracy. Nasi
klienci żyją przecież w tej samej ekonomicz-
nej rzeczywistości. Niektórzy są bardziej za-
awansowani w pewnych kalkulacjach, a przez
to bardziej świadomi, inni mniej. Trzeba ich
edukować, prowadzić z nimi dialog. To rów-
nież nasza rola. Poza tym liczy się doświad-
czenie, pozwalające przygotować się na różne
scenariusze. Pracując w tak nieprzewidywal-
nej branży po prostu musimy to umieć. Tak

jak podczas pandemii, tak i teraz. Wszystko
po to, aby utrzymać biznes oraz sprawić, że-
by eventy dochodziły do skutku i cały czas
były atrakcyjne – dodał Rafał Kupidura.

BYĆ GOTOWYM
O podwyżkach cen energii mówiło się od
dawna, przez co wiele obiektów miało czas,
aby się do nich przygotować oraz w pewien
sposób przed nimi zabezpieczyć. Nie niwe-
luje to oczywiście wszystkich problemów, ale

DEBATA THINK MICE

Urządzenia oświetleniowe cały czas się zmieniają, stają się coraz lepsze.
I to niezależnie od kryzysu energetycznego. One po prostu projektowane

są w taki sposób, żeby były wydajniejsze, a przy tym coraz bardziej
oszczędne. Od znanych nam wszystkim źródeł żarowych, przez

wyładowcze, przeszliśmy już dawno do urządzeń ledowych.

Marcin Wójcicki
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pozwala przynajmniej nieco złagodzić ich
skutki. W wielu dużych sieciach hotelowych
funkcjonują grupy zakupowe, dla których
działy zakupów negocjują najkorzystniejsze
warunki handlowe zarówno w zakresie ce-
nowym, kontraktowym oraz ograniczania
ryzyka związanego ze zmienną sytuacją
na rynku. W przeszłości kontrakty ze stałą
ceną były przewidywalne i relatywnie bez-
pieczne. W ostatnich latach dynamika cen
sprawiła jednak, że wiele podmiotów decy-
duje się kupować energię elektryczną w tran-
szach na podstawie bieżących notowań
giełdowych, tym samym zmniejszając ryzy-
ko wynikające z nagłego wzrostu cen.

– Podczas pandemii wyliczyliśmy, że gdy
w naszym obiekcie nie były organizowane
żadne eventy, same systemy, które pozwala-
ły mu sprawnie funkcjonować zużywały
prąd za mniej więcej 2-2,5 tys. zł dziennie.
Tak było w 2020 roku. W zeszłym roku
te koszty wzrosły, a podwyżki wyniosły
ok. 50 proc. W tym roku spodziewaliśmy się
nawet trzykrotnego wzrostu dziennych
kosztów, analizując zarówno kontrakty opie-
rające się o stałą cenę, jak i prąd pozyskiwa-

ny z giełdy. Na szczęście okazało się, że ce-
na została zamrożona, chociaż jeszcze nie
wiemy o ile wzrosną dodatkowe opłaty, wyni-
kające m.in. ze zmiany stawek podatkowych
czy kosztów dystrybucyjnych. Natomiast wi-
dzimy, iż obecne ceny energii na giełdach są
znacznie niższe, nawet w okolicy 80 euro
za MWh – mówił Konrad Kozioł.

TREND EKOLOGICZNY
Wbrew pozorom – na co zwrócili uwagę
wszyscy uczestnicy debaty – mówienie
o ewentualnej reglamentacji prądu oraz
wzroście jego ceny, poza masą problemów
z tym związanych, ma też swoje… pozyty-
wy. Te wynikają z większej niż do tej pory
chęci oszczędzania energii, co ma z kolei
niebagatelny wpływ na środowisko.

– Działania CSR, które prowadzimy w za-
kresie świadomego korzystania z energii oraz
jej oszczędności są dla nas, w szczególności
teraz, priorytetem. Dotyczą one codziennego
funkcjonowania obiektów oraz użytkowania
przestrzeni eventowych. Transformacja obej-
muje korzystanie z klimatyzacji, ogrzewania,
światła, a także wody w stopniu, który jest

niezbędny. Mam tu na myśli, np. zgodnie
z zaleceniami ogólnymi wyłączanie świateł
w restauracji po zakończonym serwisie, do-
stosowanie temperatury pomieszczeń do wy-
tycznych, czy obniżenie temperatury krytych
basenów. Celem Grupy Accor w perspekty-
wie długoterminowej jest zmniejszenie emi-
sji dwutlenku węgla do 46 proc. do 2030 roku
oraz osiągnięcie zerowej emisji do 2050 roku
– mówiła Alicja Panasiuk.

Inwestycje w ekologiczne rozwiązania
sprawiają poza tym, że niektóre obiekty już
dzisiaj nie muszą martwić się ani o ceny, ani
o ewentualne reglamentacje prądu. Tak jest
chociażby w Szwecji. – Tamtejsze areny, na-
leżące do Europejskiego Zrzeszenia Aren, ko-
rzystają z energii wiatrowej. Mają swoje
własne turbiny wiatrowe, które nie dość że
w pełni zabezpieczają ich potrzeby, to jeszcze
stanowią dla nich dodatkowe źródło zarob-
ku, dzięki sprzedaży wytworzonego w nad-
miarze prądu do sieci. A mówimy o venues,
w których organizowane są największe wy-
darzenia, z udziałem największych artystów
– tłumaczył Konrad Kozioł.

SPORE RÓŻNICE
W branży eventowej na pierwszy plan w te-
macie optymalizacji wykorzystania energii
wysuwa się oczywiście zwrócenie baczniej-
szej uwagi na energooszczędne systemy i na-
rzędzia. Szczególnie, że pole do popisu jest tu
naprawdę duże.

– Urządzenia oświetleniowe cały czas się
zmieniają, stają się coraz lepsze. I to niezależ-

Koszt energii stanowi drugi koszt operacyjny hoteli. W Accor – dużej
i globalnej sieci – mamy możliwość wprowadzać procesy, które

optymalizują te koszty i jednocześnie odpowiadają na aktualne potrzeby,
związane ze zmniejszeniem marnotrawstwa i zużycia energii...

Alicja Panasiuk
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nie od kryzysu energetycznego. One po pro-
stu projektowane są w taki sposób, żeby były
wydajniejsze, a przy tym coraz bardziej
oszczędne. Od znanych nam wszystkim źró-
deł żarowych, przez wyładowcze, przeszliśmy
już dawno do urządzeń ledowych. Kiedyś
niedomagały one mocą i jasnością, ale teraz te
problemy zostały wyeliminowane, przez co
praktycznie opanowały rynek. Korzystamy
z nich wszyscy – mówił Marcin Wójcicki.

Skala rzeczywiście jest duża. Jak przewi-
dują analitycy Precedence Research świato-
wy rynek energooszczędnych technologii
oświetleniowych tylko do końca dekady ma
szansę zwiększyć swoją wartość niemal dwu-
krotnie. Ceny energii dodatkowo napędzają
ten proces.

– Trend oszczędzania powoduje, że
klienci dokonują bardziej rozsądnych zaku-
pów. Martwiąc się o to, ile dane urządzenie
będzie pobierało prądu, zaczynają intereso-
wać się również jego innymi, równie waż-
nymi parametrami. Na przykład tym, jak
generowane są barwy, a tu różnice są na-
prawdę ogromne. Bez wchodzenia w szcze-
góły techniczne mogę tylko powiedzieć, że
aby z lampy żarowej wyprodukować takie
samo światło (np. congo blue), jak z lampy
ledowej, musi mieć ona moc 2000-2500 W.
Podczas gdy ledowej wystarczy zaledwie 50-
100 W. To najlepiej obrazuje, o jak wielkiej
skali oszczędności mówimy. Do tego mamy
dzisiaj na rynku do dyspozycji również
nowe urządzenia laserowe, produkujące wą-
skie snopy światła. Są bardzo ekologiczne,
potrzebują ok. 300 W, podczas gdy jeszcze
niedawno, aby uzyskać podobny efekt
potrzebowaliśmy ok. 2000 W – tłumaczył
Michał Fiodorow.

DIABEŁ TKWI
W SZCZEGÓŁACH
To dobra informacja, szczególnie, biorąc
pod uwagę, że event musi charakteryzować
się spektakularnością, dlatego o rezygnacji
z niektórych jego elementów, w tym właśnie
z efektów świetlnych i multimedialnych, nie
może być mowy (z niewielkimi wyjątkami).

– Event ma za zadanie dotrzeć do odbior-
ców, skutecznie łapiąc ich za serce. Koniecz-
ne jest, aby się wyróżniał i wzbudzał emocje.
Tylko wtedy jest w stanie spełnić założenia
zleceniodawcy. A do tego potrzebna jest
technika, która – co oczywiste – zużywa
energię. Na szczęście współcześnie propono-
wane rozwiązania pozwalają na uzyskanie
sporych oszczędności w tym zakresie.
Pod warunkiem, że wiemy jaki sprzęt wy-
brać. Dlaczego? Ponieważ niektórzy produ-
cenci „upychają” w swoich urządzeniach tak
wiele różnych funkcji i technologii, że
w efekcie potrzebują one zauważalnie więcej
zasilania. Warto zwracać też uwagę na insta-
lacje, aby były energooszczędne jako całość.
O ile bowiem pojedynczy chip LED może
co prawda zużywać niewiele energii, to pod-
czas eventu, aby uzyskać odpowiedni efekt
konieczne staje się wykorzystanie kilkuna-
stu lub kilkuset takich urządzeń, nie wspo-
minając o trendzie stosowania coraz większej
liczby chipów (w dodatku coraz mocniej-
szych) w pojedynczych urządzeniach oświe-
tleniowych oraz coraz bardziej popularnych
wielkopowierzchniowych ekranach ledo-
wych. A wtedy o oszczędnościach nie może
być już mowy – ostrzegał Marcin Wójcicki.
Poza doraźnymi korzyściami tu i teraz do-
brze pomyśleć też o koszcie całkowitym, wy-
nikającym z inwestycji w energooszczędne
urządzenia. Jak się okazuje, kalkulacja nie za-
wsze jest tutaj oczywista.
– Świetnym przykładem może być wymia-
na źródeł ledowych. Do niedawna oszczęd-
na lampa led, po wyświeceniu swoich 20,
30 czy 50 tys. godzin nadawała się praktycz-
nie do wyrzucenia, ponieważ koszt wymiany
źródła led przewyższał jej wartość. Wprowa-

dzona niedawno przez firmę Robe technolo-
gia Transferable Engine (TE) na szczęście
rozwiązała ten problem. Teraz wymiana sta-
ła się prosta i przede wszystkim tania, przy-
pomina wymianę zwykłego źródła światła
– mówił Michał Fiodorow.

ZŁOTY ŚRODEK
Naturalnym jest, że każdy klient wymaga
od agencji i jej podwykonawców przygotowa-
nia niezapomnianego eventu. Dzisiejsza sy-
tuacja, na którą wpływ ma wiele elementów
składowych, począwszy od rosnących cen
energii elektrycznej, ale także paliwa, kosz-
tów związanych z prowadzeniem biznesu,
kosztów pracowniczych czy wreszcie inflacji,
z pewnością nie ułatwia tego zadania.

– Musimy sprawnie zarządzać wszystki-
mi przeciwnościami i szukać najbardziej
optymalnych rozwiązań. Aby relacja pomię-
dzy oczekiwaniami zleceniodawców a kosz-
tami nie została zaburzona. Potrafimy
wprowadzać innowacje i używać skutecznie
nowych technologii. Jednocześnie jako
branża musimy jeszcze zbudować pewne
standardy i stworzyć rozwiązania, które po-
zwolą nam uczciwie powiedzieć, że spełnia-
my strategiczne i komunikacyjne potrzeby
klientów w zgodzie z energooszczędnością
i całym trendem eko – podsumował Rafał
Kupidura.

To ważne, biorąc pod uwagę nie tylko za-
grożenia klimatyczne, ale także fakt, że ro-
snące ceny energii i wywołany nimi kryzys
nie skończy się w tym sezonie. To problem,
który zostanie z nami na dłużej, co zgodnie
podkreślają niemalże wszyscy eksperci. Dla-
tego wymaga szybkich i sprawnych działań.

� Michał Kalarus
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Podczas pandemii wyliczyliśmy, że gdy w naszym obiekcie
nie były organizowane żadne eventy, same systemy, które pozwalały

mu sprawnie funkcjonować zużywały prąd za mniej
więcej 2-2,5 tys. zł dziennie. Tak było w 2020 roku.

W zeszłym roku te koszty wzrosły, a podwyżki wyniosły ok. 50 proc.
Konrad Kozioł


