
8
THINK

MICE

NAJWIĘKSZYM wyzwaniem
była niepewność

Pod koniec marca w Melbourne odbyły się targi AIME – pierwsze po prze-
rwie spowodowanej pandemią. Jak ocenia Pani ich tegoroczną edycję?
Czym różniła się od poprzednich?
Tegoroczne targi zakończyły się sukcesem. Nasi goście, praktycznie z całego
regionu Azji i Pacyfiku, tryskali energią. Wszyscy byliśmy podekscytowani
faktem, że możemy znowu zobaczyć się osobiście i swobodnie, w realnym
świecie nawiązywać kontakty biznesowe, a także po prostu odnowić stare zna-
jomości. Po tak trudnym czasie, jaki przyniosła pandemia, po licznych lock-
downach i ograniczeniach, które w Australii przez wiele miesięcy pozostawały
niezwykle restrykcyjne, fantastycznie było móc znowu poczuć tę energię, gdy
przedstawiciele branży gromadzą się w centrum kongresowym i rozmawia-
ją. Szczególnie, że frekwencja była naprawdę dobra – AIME zgromadziło
ok. 2 tys. osób, w tym ponad 220 wystawców i prawie 400 hosted buyersów.

Jeśli chodzi o różnice, nie sposób oczywiście pewnych nie zauważyć. Naj-
większą nowością była odsłona naszych targów w wersji online. Chociaż chce-
my, aby AIME pozostało wydarzeniem stacjonarnym, zdajemy sobie sprawę,
że koronawirus nadal ogranicza możliwość swobodnego podróżowania z pew-
nych regionów świata. Przez to wielu delegatów nie mogło pojawić się w Mel-
bourne osobiście. Mimo wszystko pragnęliśmy włączyć ich w to wydarzenie.
Stąd pomysł na AIME Online – platformę pozwalającą spotykać się w prze-
strzeni wirtualnej, będącą uzupełnieniem standardowej oferty. Oprócz tego
– tym razem już w hali targowej – stworzyliśmy zupełnie nową strefę „Acti-
vate Live”. Swoje produkty i usługi prezentowały w niej firmy tworzące rze-
czy oryginalne i inspirujące. Takie, które można wykorzystać jako dodatkowe
atrakcje, przy okazji organizacji eventów. Pojawił się m.in. basen z piłeczka-
mi, luksusowy bar na pokładzie autobusu etc.

Zostając jeszcze przez chwilę w temacie pandemii… Jak wyglądał proces
organizacji AIME w tym roku? Co było największym wyzwaniem?
Największym wyzwaniem okazała się spowodowana przez koronawirusa nie-
pewność. W miesiącach poprzedzających targi Australia borykała się ze szczy-
tem zachorowań na COVID-19. Nowych przypadków było najwięcej
od początku pandemii. To sprawiło, że do końca nie mogliśmy mieć pewno-
ści, czy sytuacja wróci do normy przed końcem marca. Druga połowa ubie-
głego roku to ciągłe lockdowny, zmieniające się przepisy sanitarne, coraz to

Z Silke Calder, event director w Talk2 Media & Events, firmie odpowiedzialnej za współorganizację targów
AIME, o tegorocznej edycji tej imprezy, ale też odbudowie po pandemii i wpływie branży MICE na lokalną
gospodarkę, rozmawia Michał Kalarus.

nowe ograniczenia. To wszystko znacząco utrudniało plano-
wanie czegokolwiek. Jako zespół zrozumieliśmy, że kluczowa
jest elastyczność i zdolność do adaptacji. Na szczęście wszyst-
ko dobrze się skończyło i udało nam się przygotować AIME
tak, jak tego pragnęliśmy. Mieliśmy szczęście także dlatego,
że niedługo przed naszą imprezą zniesiona została część ogra-
niczeń związanych z przekraczaniem australijskiej granicy.
Bonus, dzięki któremu mogli pojawić się dodatkowi goście.

W świetle tych wszystkich problemów, z jakimi mieliśmy
ostatnio do czynienia… Jak scharakteryzowałaby Pani
współczesną branżę MICE?
Jako profesjonalni organizatorzy wydarzeń cenimy porzą-
dek, lubimy planować z odpowiednim wyprzedzeniem, co
daje nam komfort pracy. To wszystko w czasie pandemii by-
ło z oczywistych względów niemożliwe. Pamiętajmy jednak,
że COVID-19 zostanie z nami na dłużej, wirus nie zniknął
i nie zniknie. A to sprawia, że musimy zmienić sposób dzia-
łania, wyjść ze strefy komfortu i dostosować się do nowych
realiów. Na szczęście klienci wracają do spotkań twarzą
w twarz. Szybkość tego powrotu jest zróżnicowana w zależ-
ności od regionu, ale eventy w świecie realnym to nasza
przyszłość. To bardzo dobra wiadomość dla współczesnej
branży MICE.

Osobnym tematem pozostają kwestie personalne. Tu rów-
nież wpływ koronawirusa cały czas jest widoczny. Podczas
pandemii wielu specjalistów przemysłu spotkań zmuszo-
nych było znaleźć zatrudnienie w innych sektorach gospo-
darki. Teraz, kiedy eventy zaczęły odbywać się na nowo,
mamy przez to problem z pracownikami. Między innymi
z tego powodu pełna odbudowa branży z pewnością zajmie
trochę czasu. Trzeba szukać kreatywnych rozwiązań. Z du-
mą mogę powiedzieć, że w przypadku AIME takie rozwią-
zania implementowaliśmy. Spora część zespołu pracowała
zdalnie, niektórzy nawet z innych australijskich stanów.
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lion gości. Szacuje się, że wydawali oni łącznie ok. 4,5 mld dolarów, co czy-
niło tę grupę drugą najbardziej dochodową dla australijskiej gospodarki.
Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, jak ważne są wydarzenia biznesowe w re-
generacji tejże gospodarki i tworzeniu nowych prognoz ekonomicznych. Im
prędzej zostaną zniesione wszelkie ograniczenia związane z międzynarodowy-
mi podróżami, tym lepiej. Dzięki temu nasza praca i jej wyniki szybciej po-
wrócą do stanu sprzed pandemii. Cieszy nas to, że sytuacja, patrząc ogólnie,
z dnia na dzień się poprawia. Udało się zorganizować targi AIME, poza tym
– jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość – do końca 2023 roku w Melbourne
zaplanowanych jest 127 krajowych i międzynarodowych wydarzeń różnego
typu, które przyciągną do miasta ok. 95 tys. delegatów. Wszystko to ma przy-
nieść miejscowej gospodarce dochody na poziomie mniej więcej 476 mln do-
larów.

Jakie w związku z tym są plany związane z organizacją AIME w 2023 roku?
Naszym głównym celem jest zwiększenie obecności międzynarodowych go-
ści – oferentów i nabywców usług MICE. Liczymy na to, że ograniczenia w po-
dróżach zostaną już ostatecznie zniesione, albo przynajmniej złagodzone
na tyle, żeby nikt nie miał problemów z pojawieniem się w Melbourne osobi-
ście. Dotyczy to także uczestników z Polski, których nam brakuje i za który-
mi tęsknimy. Chcielibyśmy móc porozmawiać z nimi osobiście, dowiedzieć się
jakie oferty wprowadzili, jakie mają pomysły. Mam nadzieję, że będzie to moż-
liwe. Przyszłoroczna edycja AIME odbędzie się w dniach od 13 do 15 lutego,
obejmie zatem walentynki. Na pewno przygotujemy z tej okazji kilka zabaw-
nych niespodzianek.

� Michał Kalarus

Rozumiem jednak, że obserwując to, co dzieje się teraz,
w tym ile zapytań spływa od klientów oraz jakie są ich ocze-
kiwania, w przyszłość patrzy Pani raczej optymistycznie?
Zdecydowanie. To ważne, szczególnie że Melbourne mocno
ucierpiało przez pandemię. Restrykcyjne ograniczenia, o któ-
rych wspomniałam, miały duży wpływ na biznes i codzienne
funkcjonowanie mieszkańców miasta. Dlatego odrodzenie
branży MICE, które na szczęście mimo różnych trudności ob-
serwujemy, jest tak ważne. Nie tylko dla lokalnej gospodarki
i utrzymania miejsc pracy, ale przede wszystkim dla zapewnie-
nia stabilności naszego sektora na kolejne dziesięciolecia.

AIME 2022 stanowiło ważny krok w drodze do tego odro-
dzenia – w Melbourne i w całej Australii. Przed pandemią
przemysł spotkań przyciągał tutaj każdego roku ponad mi-
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Specjalistka ds. sprzedaży i organizatorka wydarzeń, z ponad
20-letnim doświadczeniem w branży. Posiada umiejętności komu-
nikacyjne i negocjacyjne. Pracowała w wielu firmach, w tym m.in.
w Saatchi & Saatchi oraz Messe Frankfurt GmbH.
Mieszkała w Niemczech, skąd pochodzi, ale także w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich, a teraz w Australii. Nie boi się wyzwań.
Podczas swojej kariery zawodowej odpowiadała zarówno za orga-
nizację targów i ważnych eventów, jak również za tworzenie ich
koncepcji kreatywnych. Obecnie piastuje stanowisko event direc-
tora w Talk2 Media & Events, przygotowując m.in. targi AIME.
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