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ZAPISAĆ SIĘ W PAMIĘCI

„Wyróżniaj się lub zgiń” – tytuł książki Jacka Trouta już wie-
le lat temu stał się sloganem przyświecającym działaniom
większości osób, zajmujących się szeroko rozumianym mar-
ketingiem, w tym także jego „MICE-ową” odnogą. Zasko-
czenie i przebicie się do świadomości zaproszonych
na event gości, którzy najczęściej biorą udział (wyłączając
oczywiście okres pandemii) w wielu różnego rodzaju im-
prezach, bez wątpienia nie jest rzeczą łatwą. Wydaje się jed-

nak warunkiem koniecznym, aby efektywnie przyciągnąć
uwagę uczestników i w konsekwencji wyróżnić się na tle
aktywnej konkurencji. Mniej lub bardziej skutecznych spo-
sobów na sukces jest wiele – począwszy od kreacji, poprzez
ciekawy program atrakcji towarzyszących, obecność cele-
brytów czy influencerów, na nietuzinkowym cateringu koń-
cząc. Jednym z najważniejszych punktów bez wątpienia
pozostaje także wybór odpowiedniego venue.

KLIENCI CORAZ CHĘTNIEJ LOKUJĄ ZLECANE PRZEZ SIEBIE WYDARZENIA W OBIEKTACH KULTURY.
PRZYCZYNA TAKIEGO STANU RZECZY WYDAJE SIĘ BYĆ PROSTA – TO MIEJSCA, KTÓRE POZA

ODPOWIEDNIMI PRZESTRZENIAMI I DOBRYM PRZYGOTOWANIEM ORGANIZACYJNYM, OFERUJĄ TEŻ
CIEKAWĄ WARTOŚĆ DODANĄ. I TO ZARÓWNO JEŻELI CHODZI O PRZYKUWAJĄCY UWAGĘ ANTURAŻ,

JAK RÓWNIEŻ NIETUZINKOWE PROPOZYCJE DODATKOWYCH ATRAKCJI.
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PONADCZASOWY TREND
Zainteresowanie organizacją eventów w obiektach kultury
nie jest jedynie chwilowym trendem. A to dlatego, że klien-
ci i pracujące dla nich agencje cały czas poszukują nowych,
oryginalnych, a przy tym prestiżowych miejsc, do których
mogą zaprosić swoich gości. Tymczasem kulturalne venues
stanowią wspólny mianownik odpowiadający na wszystkie,
a przynajmniej na zdecydowaną większość, ich oczekiwań.
Z jednej strony oferują niepowtarzalny klimat, którego
próżno szukać w „zwykłej” sali konferencyjnej, z drugiej ich
podstawowe funkcje – związane z organizacją ważnych wy-
darzeń kulturalnych – nadają im renomy. I to bez względu
na to czy mówimy o zabytkowych, monumentalnych bu-
dynkach, z pięknymi, bogato wykończonymi salami, czy
o oddanych do użytku całkiem niedawno, ale równie oka-
załych, spektakularnych architektonicznie i kipiących nowo-
czesnością gmachach.

Architektura i wystrój to jedno. W niektórych placówkach
uzupełnieniem tego pięknego otoczenia jest też fakt, że kon-

ferencje, spotkania czy bankiety odbywają się w otoczeniu
bezcennych eksponatów, znajdujących się dosłownie na
wyciągnięcie ręki. A to propozycja, na którą konkurencyjne
venues nie mogą sobie pozwolić. Dobitnie pokreśliło to
Rijksmuseum w Amsterdamie, organizując w 2017 r. event
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Przygotowanie eventu
w obiektach kultury daje unikalną
okazję nie tylko do zaskoczenia
uczestników wyjątkowym
anturażem, ale też ciekawym
programem imprezy. Mowa
o wykorzystaniu potencjału takich
miejsc do stworzenia oryginalnych
atrakcji dodatkowych.
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z okazji wizyty 10 milionowego gościa (który w nagrodę spę-
dził noc w towarzystwie „Straży nocnej” Rembrandta).

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI
Z MICE-owego potencjału obiektów kultury doskonale zda-
ją sobie sprawę osoby nimi zarządzające. Wszystko jedno
czy jest to muzeum, teatr, filharmonia, pałac, galeria sztuki
lub kino… Przeważająca część tego typu venues dostoso-
wała już swoją ofertę do wysokich i niejednokrotnie specy-
ficznych wymagań gości biznesowych. To bardzo ważne
z punktu widzenia klientów, ale przede wszystkim agencyj-
nych event managerów, dla których kwestie organizacyjne
mają znaczenie priorytetowe. Charakter prowadzonej na co
dzień przez obiekty kultury działalności (spektakle, koncer-
ty, wystawy, sympozja) sprawia jednak, że większość z nich,
jeżeli chodzi o sprawy związane z przygotowaniem wyda-
rzeń MICE, nie odbiega ofertą od pozostałych venues, cza-
sami nawet je przewyższając.

Duże przestrzenie, dobra akustyka, nagłośnienie, multime-
dia, a niejednokrotnie także scena, podesty, szerokie bramy
wjazdowe czy windy towarowe – wszystko to sprawia, że
przygotowanie eventu nie powinno nastręczać większych
trudności. Naturalnie, należy mieć przy tym na uwadze, że
spora część kulturalnych venues mieści się w zabytkowych
budynkach, niejednokrotnie wpisanych do rejestru zabyt-
ków. Dlatego pewnych rzeczy – mimo szczerych chęci – nie
będzie dało się w nich zorganizować. Szczególnie wydarzeń,
których przygotowanie mogłyby w jakikolwiek sposób za-
szkodzić historycznej tkance danego obiektu. Chodzi zresz-
tą nie tylko o kwestie logistyczne, ale także te związane
z charakterem mającego się odbyć eventu. Niektóre impre-
zy – z oczywistych względów – po prostu „nie pasują”
do obiektów kultury i nie ma w tym nic dziwnego. Bez
względu na to, zdecydowana większość wydarzeń może się
w nich z powodzeniem odbywać. To miejsca, które świetnie
sprawdzają się jako lokalizacje na bardzo uroczyste i presti-

żowe spotkania (gale, bankiety, prezentacje produktów), ale
nie tylko. Goszczą w nich także konferencje, kongresy, a na-
wet znacznie luźniejsze imprezy integracyjne. Ważne, aby
zachować zdrowy rozsądek i pamiętać o pewnych obiek-
tywnych ograniczeniach.

Duże przestrzenie, dobra
akustyka, nagłośnienie,
multimedia, a niejednokrotnie
także scena, podesty, szerokie
bramy wjazdowe czy windy
towarowe – wszystko to sprawia,
że przygotowanie eventu w
obiektach kultury nie powinno
nastręczać większych trudności.







Pewne wskazówki w tym zakresie przynosi opublikowa-
na niedawno „Karta mega eventów w miastach dziedzictwa”
(„Charter for Mega-Events in Heritage-Rich Cities”). Doku-
ment, objęty patronatem Organizacji Miast Światowego
Dziedzictwa, powstał w ramach projektu HOMEE (Herita-
ge Opportunities/threats within Mega-Events in Europe)
realizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury
w Krakowie, we współpracy z Politechniką Mediolańską
i uniwersytetami w Pafos i Hull (więcej na ten temat pisali-
śmy w artykule „Wielkie wydarzenia w miastach bogatych
w dziedzictwo”, opublikowanym w lipcowo-sierpniowym
wydaniu THINK MICE). Chociaż dotyczy on w dużej mie-
rze obiektów historycznych, zawarte w nim rekomendacje
mogą być też z powodzeniem wykorzystywane przez
wszystkich pragnących ulokować swoje eventy w miejscach
kojarzonych z kulturą. Karta składa się z trzynastu głównych
zasad, pogrupowanych w ramach czterech wiodących tema-
tów: „Kontekst ma znaczenie”, „Planowanie spuścizny”, „Za-
rządzanie inkluzywne” oraz „Społeczności i tożsamości”.

Towarzyszą im bardziej szczegółowe wskazówki adresowa-
ne m.in. do organizatorów wydarzeń. Jedną z najważniej-
szych jest zwrócenie uwagi na treść przekazu – czy mający się
odbyć event koresponduje z charakterem venue czy wręcz
przeciwnie – jego charakter może być dla niego nieodpo-
wiedni. Tego typu analiza, dokonana na samym początku
przygotowań do realizacji, stanowi dobrą podstawę do oce-
ny zasadności zainteresowania się danym obiektem, a dla
osób nim zarządzających – przygotowania odpowiedniej
oferty dla klienta. Jedną z ciekawszych sugestii zawartych
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Klienci i pracujące dla nich
agencje cały czas poszukują
nowych, oryginalnych, a przy tym
prestiżowych miejsc, do których
mogą zaprosić swoich gości.



w Karcie jest też zaangażowanie w komunikację, przygoto-
wanie a potem realizację imprezy ekspertów. Mowa o oso-
bach (często pracujących w obiektach kultury), które
posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do podejmo-
wania najbardziej korzystnych z punktu widzenia miejsca
goszczącego event decyzji. Z kolei z punktu widzenia zlece-
niodawców i organizatorów tacy specjaliści mogą pomóc
w przygotowaniu ciekawego programu, dzięki któremu po-
tencjał obiektu, w którym odbywa się event zostanie w peł-
ni wykorzystany.

ZASKAKUJĄCY PROGRAM
To tym bardziej zasadne, że przygotowanie eventu w obiek-
tach kultury daje unikalną okazję nie tylko do zaskoczenia
uczestników wyjątkowym anturażem, ale też ciekawym pro-
gramem imprezy. Mowa o wykorzystaniu potencjału takich
miejsc do stworzenia oryginalnych atrakcji dodatkowych.
Dobrym pomysłem wydaje się pokazanie gościom niedostęp-
nych na co dzień pomieszczeń, zaplecza technicznego, świet-
nie – w przypadku muzeów i galerii – sprawdza się też
prywatne zwiedzanie ekspozycji, uzupełnione pełnym cieka-
wostek wykładem merytorycznym. Jeśli spotkanie odbywa
się na przykład w teatrze, kinie czy w filharmonii, nie sposób
nie zorganizować występu artystycznego – spektaklu, kon-
certu, seansu kinowego lub animacji. Może to być jedno z wy-
darzeń „ogólnodostępnych”, wybranych ze stałego
repertuaru danego obiektu, ale równie dobrze takie, które
zostanie przygotowane specjalnie dla klienta, dedykowane
jego potrzebom. W ostatnich latach na popularności zyski-
wały chociażby stand-upy komediowe czy improwizowane
lub spersonalizowane spektakle – w ich scenariusz wplatane
są wątki związane z firmą zleceniodawcy, jej historią, osią-
gnięciami, ale też z pracownikami czy partnerami bizneso-
wymi. Część z tych osób może zostać zresztą „zatrudniona”
w charakterze aktorów, których zadaniem jest odgrywanie
ról poszczególnych bohaterów. To niezły sposób na zaanga-

żowanie publiczności. Nie mówiąc o tym, że występ na de-
skach teatru, na profesjonalnej scenie, przed publicznością
i w towarzystwie zawodowych aktorów jest przeżyciem,
które na pewno na długo pozostanie w pamięci każdego z za-
proszonych gości. Popularnością wśród klientów cieszą się
także imprezy tematyczne. Wybór motywu przewodniego,
w przypadku miejsc z tak dużym potencjałem, nie jest raczej

Większość obiektów kultury
dostosowała już ofertę do
wysokich i niejednokrotnie
specyficznych wymagań gości
biznesowych.
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problemem, a gwarancja świetnej zabawy – stuprocentowa.
Kostiumy, scenografia, odpowiednie rekwizyty – wszystko to
dodaje eventowi oryginalności.

Powyżej przywołaliśmy tylko niektóre, ze znacznie dłuższej
listy argumentów przemawiających za tym, że przygotowu-
jąc imprezy MICE warto zainteresować się tym, co mają w tej
materii do zaproponowania obiekty kultury. Tym bardziej, że
w naszym kraju takich miejsc nie brakuje, a ich oferta jest co-
raz lepsza. Co więcej, z racji swojej specyfiki, przeważnie są
one zlokalizowane w centrach miast, a to dodatkowo prze-
mawia na ich korzyść. Po pierwsze dodaje prestiżu, po dru-
gie – szczególnie w przypadku uczestników przybywających
na imprezę z innych miast – pozwala im w łatwy sposób do-
trzeć na miejsce. Ważną informacją może być też fakt,

że – jak podaje Journal of Business Research – miejsca zwią-
zane z kulturą, jak i same wydarzenia kulturalne, są w stanie
zauważalnie zwiększyć frekwencję na eventach. Ludzie chcą
brać udział w spotkaniach, które odbywają się w nieoczywi-
stych miejscach i są dodatkowo uzupełnione o ciekawe atrak-
cje. Oba te elementy stanowią pożądaną wartość dodaną,
która ostatecznie może okazać się decydującym argumen-
tem przemawiającym za tym, czy warto wziąć udział w da-
nym wydarzeniu czy może lepiej wybrać inne. To istotne nie
tylko dla osób zajmujących się promocją i marketingiem kul-
turalnych venues, ale przede wszystkim dla organizatorów
i zleceniodawców imprez MICE.
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Miejsca związane
z kulturą, jak i same
wydarzenia kulturalne,
są w stanie zauważalnie
zwiększyć frekwencję
na eventach.




