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KIM JESTEŚMY
THINK MICE to magazyn poświęcony
polskiej i międzynarodowej branży spotkań
(MICE – meetings, incentives, conferences,
events), który swoim zakresem obejmuje
wszystkie jej segmenty: eventy, wyjazdy
incentive, kongresy i konferencje.
Podejmowane przez nas tematy opisywane są
w sposób pogłębiony i wieloaspektowy, dzięki
czemu pokazujemy rolę i znaczenie branży
m.in. w szeroko pojętej komunikacji
marketingowej, employer brandingu czy
marketingu miejsc.
Na naszych łamach rozmawiamy
z najwybitniejszymi reprezentantami
przemysłu spotkań, przybliżamy ich sylwetki
i dokonania, przedstawiamy najciekawsze case
studies. Mocną stroną gazety jest sekcja
blogerska prezentująca punkt widzenia
zagranicznych praktyków branży.
Magazyn informuje o aktualnych wydarzeniach
ze świata MICE, jednak główny nacisk kładzie
na materiały o charakterze analitycznym,
w ramach których branżowi eksperci dzielą się
z Czytelnikami fachową wiedzą i opiniami.
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ZAŁOŻENIA
W THINK MICE akcent położony jest na
prezentowanie dorobku międzynarodowej
branży spotkań i jej przedstawicieli.
Opisując najlepsze praktyki oraz najciekawsze
postaci chcemy dostarczać naszym
Czytelnikom informacji i inspirować
do dalszego rozwoju.
Magazyn przyczynia się do budowania
tożsamości branży, stanowi platformę
komunikacji dla jej uczestników, jest
czynnikiem integrującym, głosem branży
w relacjach z otoczeniem gospodarczym
i instytucjonalnym.
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CELE I DĄŻENIA
W niedalekiej przyszłości magazyn
THINK MICE będzie ukazywał
się w angielskiej wersji językowej.
Naszą ambicją jest bowiem prezentowanie
i promowanie rodzimych firm i ich dokonań
na arenie międzynarodowej oraz zwrócenie
uwagi na potencjał Polski jako atrakcyjnego
rynku MICE.
Jako nowoczesne medium będziemy
również podejmować działania aktywizujące
branżę, m.in. poprzez organizowanie
cyklicznych spotkań w których uczestniczyć
będą przedstawiciele poszczególnych
segmentów MICE.
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DO KOGO
DOCIERAMY
THINK MICE skierowany jest do
korporacyjnych i firmowych planistów
wydarzeń – dyrektorów i pracowników
działów HR, PR i marketingu,
odpowiedzialnych za szeroko rozumianą
komunikację marketingową.
Piszemy także dla przedstawicieli agencji
zajmujących się organizacją eventów,
konferencji, kongresów i wyjazdów incentive.
Docieramy do pracowników miejskich
i regionalnych convention bureaux, jak
również do reprezentantów venue, m.in.
hoteli, centrów szkoleniowo-konferencyjnych
i obiektów targowo-wystawienniczych.
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