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Wodospady Iguazu to bez wątpienia jeden z przyrodniczych cudów świata.
Ze względu na ponadprzeciętną atrakcyjność turystyczną, dobrą lokalizację, ale i wysokiej jakości

infrastrukturę są destynacją idealnie nadającą się do organizacji imprez MICE.

WODOSPADY IGUAZU
– INCENTIVE W SERCU NATURY

MAGAZYN BRANŻY SPOTKAŃ

RAPORT
POLSKA ODRABIA STRATY
W RANKINGU UIA

SYLWETKA CASPAR MASON
(PO)WAGA MYŚLI O RZECZACH
JESZCZE NIEPOWSTAŁYCH

THINK INCENTIVE
INCENTIVE DLA CHIŃCZYKÓW
– POD PEWNYMI WARUNKAMI
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Chociaż lotnisko Changi w Singapurze od lat uznawane jest za

jedno z najlepszych na świecie (ranking Skytrax), w kwietniu tego

roku zyskało jeszcze jeden nowoczesny budynek, który zachwycił

podróżnych. Jewel, bo taka jest jego nazwa, to rzeczywiście prawdzi-

wy klejnot. Jego dach stworzono ze szkła i stali, a w środku posadzo-

no ponad 200 gatunków roślin, które tworzą tropikalną dżunglę.

To nie wszystko – główną atrakcją obiektu jest 40-metrowy, kryty

wodospad. Z pewnością niektórzy z Was mieli już okazję obejrzeć

go na własne oczy – czy to przy okazji prywatnych wojaży czy też pi-

lotując grupy incentive. Nawiasem mówiąc ciekawie wyglądają rów-

nież zaprezentowane niedawno wstępne koncepcje architektoniczne

polskiego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Na tym etapie trzeba

jeszcze traktować je bardziej w kategoriach inspiracji, która może

(chociaż nie musi) posłużyć do stworzenia ostatecznego projektu.

Nie zmienia to faktu, że terminal przykryty wielką, przezroczystą

kopułą, dach w kształcie szybowca i litery X, pomosty dla pasażerów

czy wszechobecna zieleń prezentują się naprawdę nieźle. Pozostaje

trzymać kciuki, aby przynajmniej część z tych ambitnych założeń

znalazła swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Po co to wszystko? Niejeden powie, że lotnisko nie ma być piękne,

ale funkcjonalne. Kilkanaście lat temu tak właśnie było, czego dowo-

dem są starsze porty lotnicze, których nie brakuje chociażby w Euro-

pie. Ale w dzisiejszych czasach funkcjonalność już nie wystarczy.

Liczy się oryginalność. Osoby działające w przemyśle spotkań wiedzą

o tym od dawna, prześcigając się w tworzeniu kreatywnych koncepcji

i programów mających się odbyć wydarzeń. Podobnie jest z architek-

turą. Z własnego doświadczenia wiemy, że nietuzinkowa budowla,

stworzona z pomysłem i pasją przykuwa naszą uwagę. A takich z ro-

ku na rok przybywa. Świetnie widać to nie tylko na przykładzie lot-

nisk, ale również biurowców czy hoteli. Tym ostatnim poświęciliśmy

obszerny tekst w dziale THINK VENUE. Ociekające luksusem hotele

powstawały od lat – w największych światowych metropoliach, po-

pularnych kurortach etc. W ostatnich latach pojawiło się jednak sporo

obiektów, które oprócz luksusu cechuje

bardzo odważna architektura. Ich twórcy

zrozumieli, że aby wyróżnić się na tle

konkurencji trzeba pójść o krok dalej

– zaskoczyć pomysłem, formą, kształtem,

często również lokalizacją. Mam nadzieję,

że przygotowane przez nas propozycje

z różnych zakątków świata przypadną

Wam do gustu i okażą się ciekawą

inspiracją.

Jako że okres wakacyjny w pełni,

staraliśmy się, aby lipcowo-sierp-

niowe wydanie THINK MICE,

jeżeli chodzi o treści, dobrze

wpisywało się w ten czas.

Dowód? Kolejny dział – THINK

DESTINATION – i zapowiadana

od dawna prezentacja miejsca abso-

lutnie niezwykłego – położonych

na argentyńsko-brazylijskiej granicy

wodospadów Iguazu. Kto był, wie

o czym mówię. Kłęby unoszącej się wody,

piękne widoki, tropikalna roślinność, egzotyczne ptaki i zwierzęta,

a do tego infrastruktura pozwalająca na organizację imprez MICE.

Warto bliżej poznać tę destynację, zaczynając oczywiście od naszego

tekstu. Tym bardziej, że zawiera informacje z pierwszej ręki. Powiem

tylko, że powstał jako owoc zyskującego na popularności trendu

w podróżowaniu jakim jest bleisure. Nie uprzedzajmy jednak faktów,

gdyż nad tym tematem pochylimy się już niebawem…

Tymczasem życzę wszystkim miłego wypoczynku i chwili

wytchnienia, w tym mniej intensywnym branżowo sezonie!

Michał Kalarus

ORYGINALNOŚĆ KLUCZEM
DO SUKCESU
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BARTOSZ BIESZYŃSKI
przewodniczący Rady
Programowej

ELENA DAWIDCZYK
kierownik Zespołu Zakupów
Usług Marketingowych
w PKN ORLEN

AGNIESZKA SOŁTYSIAK
partner endorfina events

ŻANETA BERUS
założycielka i dyrektor generalna
In2Win Business Consulting,
członek zarządu Stowarzyszenia
Branży Eventowej (SBE)

ANDRZEJ HULEWICZ
wiceprezes Mazurkas Travel
Poland

RAFAŁ MRZYGŁOCKI
dyrektor generalny ARAM

LESZEK SKIBIŃSKI
prezes zarządu Grupy TSO

RENATA TABERSKA
marketing manager TUiR Warta

IRENEUSZ WĘGŁOWSKI
wiceprezes zarządu Orbis SA,
prezes Izby Gospodarczej
Hotelarstwa Polskiego

MARIUSZ NOWAK
dyrektor generalny Ministry Of
Creativity, właściciel MPLUSM
Event Marketing, członek
zarządu Klubu Agencji
Eventowych (KAE)

THINK MICE partnerem ITB ASIA,
MICE SHOW ASIA i ITB INDIA

RUSZYŁY zgłoszenia na BEA WORLD 2019

Można już zgłaszać projekty, obiekty oraz
propozycje destynacji do konkursów Best
Event Awards i Best Location Awards. Rów-
nocześnie ruszyła sprzedaż biletów na Bea
World 2019.
W tym roku odbędzie się 14. edycja konkur-
su Best Event Awards oraz druga Best Loca-
tion Awards. Ich celem jest wyróżnienie i promocja najciekawszych eventów oraz najlepszych venues
i destynacji (w tym biur convention), w których tego typu projekty mogą być organizowane. Nagro-
dy zostaną wręczone podczas Live Communication Week – nowej imprezy firmowanej przez
ADC Group. Połączy ona odbywający się do tej pory Bea World Festival i Bea Italy Festival. W tym
roku wydarzenie odbędzie się w dniach 26-30 listopada w Mediolanie. Zgłoszenia do obu konkur-
sów przyjmowane są do 15 września. Dla firm i obiektów, które dokonają rejestracji przed 31 lipca
przewidziano promocyjną stawkę (Super Early-Bird) za udział – 450, zamiast 700 euro (bez VAT).
Dodatkowo w Best Event Awards wprowadzono cztery nowe kategorie – Brand Activation, Festi-
val, Institutional Ceremony i Hybrid Event. Podobnie jak w poprzednich latach autorzy nominowa-
nych projektów będą mieli okazję zaprezentować je na żywo przed jury, w którego skład wejdą
branżowi profesjonaliści, w tym przedstawiciele stowarzyszeń, agencji eventowych i korporacyjni me-
eting plannerzy. Do ostatniej edycji Best Event Awards została zgłoszona rekordowa liczba 303 pro-
jektów, pochodzących ze 122 agencji działających w 28 krajach na całym świecie. mk
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Po raz kolejny THINK MICE został partnerem medialnym
targów ITB ASIA oraz towarzyszącej im imprezy MICE
SHOW ASIA. Oprócz tego w portfolio wydarzeń branżo-
wych, które obejmujemy patronatem znalazł się też zu-
pełnie nowy event – targi ITB INDIA. Oznacza to, że
międzynarodowe, anglojęzyczne wydania magazynu
THINK MICE będą dystrybuowane zarówno w Singapu-
rze, jak i w Mumbaju.

Organizowane przez Messe Berlin targi ITB Asia to jedno z największych i najbardziej znanych wyda-
rzeń dedykowanych branży turystycznej na kontynencie azjatyckim, odbywające się już od dwunastu
lat. Ich tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 16-18 października w Sands Expo and Convention
Centre Marina Bay Sands w Singapurze. Po raz pierwszy towarzyszyć będzie jej event dedykowany
w całości branży MICE. Mowa o MICE Show Asia 2019, który zgromadzi reprezentantów wszystkich
gałęzi branży spotkań. Kolejną imprezą uruchamianą przez Messe Berlin będą targi ITB India. Ich pre-
mierę zaplanowano w dniach od 15 do 17 kwietnia 2020 r. w Bombay Exhibition Centre w Mumba-
ju w Indiach. Swoim zasięgiem obejmą nie tylko turystykę leisure, ale również branżę MICE, na którą
został położony szczególny nacisk. Wśród uczestników znajdą się m.in. korporacyjni i stowarzyszenio-
wi zleceniodawcy oraz organizatorzy incentive, konferencji i kongresów. Na targach wystawiają się
też hotele, przewoźnicy (linie lotnicze, kolejowe i inni), armatorzy, firmy dostarczające technologie
do organizacji podróży, organizatorzy wyjazdów biznesowych, a także biura podróży, touroperatorzy
i wiele innych. mk
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20-22 sierpnia 2019 r., MPI SUNSHINE
EDUCATION SUMMIT, Orlando
(Floryda), USA

21-22 sierpnia 2019 r., SZKOLENIE:
EVENT MANAGER – PLANOWANIE,
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
PROJEKTEM EVENTOWYM, Centrum
Szkoleniowe Aleje, Warszawa

24-28 sierpnia 2019 r., ECM SUMMER
SCHOOL, Londyn, Wielka Brytania

28-29 sierpnia 2019 r., IBTM CHINA,
Pekin, Chiny – PATRONAT THINK MICE

29-30 sierpnia 2019 r., SPOTKANIE
ODDZIAŁU EUROPY CENTRALNEJ
ICCA, Belgrad, Serbia

WRZESIEŃ
8 września 2019 r., POLAND BUSINESS
RUN 2019, Gdańsk, Katowice, Kraków,
Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczyrk,
Warszawa, Wrocław – PATRONAT
THINK MICE

9 września 2019 r., BUSINESS
TRAVELLER & MICE FAIR, Amsterdam,
Holandia

9-10 września 2019 r.,
MEETINGPLANNERS RUSSIA & CIS
2019, Moskwa, Rosja – PATRONAT
THINK MICE

10-12 września 2019 r., IMEX
AMERICA, Las Vegas (Nevada), USA
– PATRONAT THINK MICE

10-12 września 2019 r., OTDYKH MICE
2019 (w ramach OTDYKH – 25th

INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR
TRAVEL AND TOURISM), Moskwa, Rosja

17-19 września 2019 r., ZUKUNFT
PERSONAL, Kolonia, Niemcy

18 września 2019 r., EVENTMIX,
EXPO XXI Warszawa, Warszawa
– PATRONAT THINK MICE

NEWS

Podczas posiedzenia Kapituły Programu Ambasado-
rów Kongresów Polskich zdecydowano o przyzna-
niu tytułów dla laureatów tegorocznej edycji. Grono
wyróżnionych zostało poszerzone o 18 Ambasado-
rów oraz trzech Mecenasów.
Tegoroczne posiedzenie Kapituły obyło się 4 czerw-
ca w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej (POT)
w Warszawie. Program Ambasadorów Kongresów
Polskich organizowany jest od 1998 r. wspólnie przez
POT oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy
w Polsce (SKKP). Jego celem jest ukazanie Polski jako
atrakcyjnej destynacji dla turystów biznesowych,
przede wszystkim dla organizatorów międzynarodo-
wych konferencji i kongresów. Tytułami Ambasado-
rów honorowane są osoby (np. naukowcy,
profesjonaliści różnych branż), które dzięki swojej
działalności w strukturach organizacji międzynarodo-
wych przyczyniają się do pozyskiwania tego typu im-
prez do naszego kraju. Zgodnie z Regulaminem
prawo zgłaszania kandydatów mają członkowie Ka-

pituły, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii
Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i or-
ganizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje
gospodarcze i samorządowe, POT, SKKP, regionalne
convention bureaux oraz osoby wcześniej uhono-
rowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.
Oficjalne wręczenie tytułów Ambasadora oraz
Mecenasa Kongresów Polskich nastąpi podczas uro-
czystej Gali, która odbędzie się 21 października br.
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach. mk

WYBRANO NOWYCH
Mecenasów i Ambasadorów
Kongresów Polskich

NOWI MECENASI KONGRESÓW POLSKICH:
– Philips Polska Sp. z o.o. za zaangażowanie merytorycz-

no-sprzętowe w wykładach i warsztatach organizowa-
nych w trakcie branżowych konferencji i kongresów
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,

– Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A. za wspar-
cie dla Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa
CYBERSEC,

– GE Healthcare, za wsparcie dla spotkań i wydarzeń re-
alizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii; Polskie Towarzystwo
Neonatalogiczne; Polskie Lekarskie Towarzystwo Ra-
diologiczne, a także Polskie Towarzystwo Medycyny
Nuklearnej.

Specjalne wyróżnienie Mecenasa Gali Ambasadorów
Kongresów Polskich 2018 zostało przyznane przez Kapi-
tułę Grupie MTP za zapewnienie wsparcia technologicz-
nego i logistycznego dla zeszłorocznego wydarzenia,
które odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich.

NOWI AMBASADORZY
KONGRESÓW POLSKICH:
– prof. dr hab. Jarosław Barski, Centrum Medycyny

Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
– prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Wydział

Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej,

– prof. dr hab. Krzysztof Czaplewski, Uniwersytet
Morski w Gdyni,

– prof. dr hab. Jerzy Falandysz, Uniwersytet Gdański,
– Kevin Mael Fortin, World Freestyle Football Association,
– prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, Uniwer-

sytet Medyczny w Lublinie,
– prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus, Uniwersytet

Rolniczy w Krakowie,
– prof. dr hab. Izabella Grzegory, Instytut Wysokich

Ciśnień PAN,
– prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak, Gdański

Uniwersytet Medyczny,
– prof. dr hab. Wojciech Kwiatek, Instytut Fizyki

Jądrowej PAN,
– prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski,

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
– prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
– dr Bianka Siwińska, Fundacja Edukacyjna Perspektywy,
– prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański,
– dr Wojciech Sztuba, TPA Poland,
– dr med. Konstanty Szułdrzyński, Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz, Wydział Inżynierii

Biomedycznej Politechniki Śląskiej,
– mgr inż. Rene Wawrzkiewicz, Polish Graphic Design

Awards.
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Kraków uzyskał miejsce w Radzie Dyrektorów
Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa
(OWHC). Stolicy Małopolski przyznano również
prezydenturę OWHC.
Podwójny sukces Krakowa jest potwierdzeniem
jego dokonań, płynącym od międzynarodowej
społeczności miast. – Dziękuję, że zaufaliście nam
w Korei, wybierając na gospodarza 15. Kongresu
OWHC i zaufaliście nam ponownie, nie tylko po-
wierzając nam zaszczytną funkcję w Radzie Dy-
rektorów, ale też wybierając Kraków prezydentem
OWHC. To podwójne wyróżnienie przyjmujemy
z wielką radością i dumą – powiedział Jacek Maj-
chrowski, prezydent Krakowa. Kraków jest jedy-
nym miastem Europy Środkowo-Wschodniej,
które uzyskało przywilej obecności w Radzie Dy-
rektorów. Zasiadają w niej jeszcze burmistrzowie
miast: Brugia (Belgia), Cusco (Peru), Gyeongju (Ko-
rea Południowa), Filadelfia (USA), San Miguel de

Allende (Meksyk), Suzhou (Chiny) i Luksemburg
(Luksemburg).
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa zo-
stała założona w 1993 r. w Fezie (Maroko). Na-
leży do niej ponad 250 miast, w których znajdują
się miejsca wpisane na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. W dniach 2-5 czerwca br.
w Krakowie odbywał się 15. Kongres OWHC.
Wzięło w nim udział ponad 400 delegatów z pię-
ciu kontynentów. Następne spotkanie tego typu
zaplanowano w Quebecu. mk

W dniach 15-18 czerwca br. w Toronto odbywał
się światowy kongres edukacyjny World Education
Congress (WEC), organizowany przez stowarzy-
szenie Meeting Professionals International (MPI).
Impreza uznawana jest za jedno z największych
corocznych spotkań dedykowanych branży MICE
na świecie. Nie zabrakło na niej przedstawicie-
li MPI Poland Chapter.
Dzięki innowacyjnemu programowi oraz bogatej
ofercie edukacyjnej, event umożliwia orientację
w aktualnych światowych trendach i rozwój za-
wodowy. Dla organizatorów równie ważne jest
też stworzenie przestrzeni do budowania sieci
kontaktów biznesowych i wskazywanie kierunków
rozwoju poszczególnym oddziałom MPI. W te-

gorocznej edycji WEC wzięło udział przeszło
2,2 tys. członków MPI z 35 krajów, w tym pięciu
reprezentantów z Polski: Marta Kicler (Mazur-
kas DMC Poland), Monika Dymacz-Kaczmarczyk
(Exprofesso), Anna Jasińska i Anna Paterek (Cen-
trum Nauki Kopernik) oraz Krzysztof Celuch
(Celuch Consulting), który występował jako spe-
aker. W ciągu czterech dni przygotowano 80 sesji
edukacyjnych, warsztatów i prelekcji traktujących
o trendach i innowacjach w globalnym przemyśle
spotkań. – Myślą przewodnią wydarzenia były
wspólne doświadczenia (ang. shared experiences)
i rzeczywiście dzielenie się wiedzą i przeżyciami
było bardzo wartościowe i widoczne, zarówno
podczas każdego panelu, jak i wszystkich spektaku-
larnych eventów – powiedziała Anna Paterek,
event manager w Centrum Nauki Kopernik, czło-
nek MPI Poland Chapter. W Toronto nie zabrakło
szeregu wydarzeń towarzyszących, uwzględniają-
cych licytacje, interaktywne strefy, w których każ-
dy miał okazję przetestować branżowe nowinki
technologiczne. mk

KRAKÓW podwójnie
wyróżniony przez OWHC

WEC 2019: edukacja i networking

NEWS

W dniach 10-14 listopada br. stu amerykańskich agen-
tów turystycznych, specjalizujących się w sprzedaży kie-
runków europejskich, spotka się w Poznaniu z branżą
turystyczną Starego Kontynentu w ramach pierwszej
edycji European Travel Agent Forum.
Imprezę przygotowuje Travel Show Marketing Group,
firma specjalizująca się w organizowaniu targów i warsz-
tatów na całym świecie. – Nasze doświadczenie
w przeprowadzaniu targów turystycznych procentuje
coraz większą liczbą wystawców z Europy. Dlatego
zdecydowaliśmy się na organizację w Poznaniu dedy-
kowanej imprezy dla europejskich wystawców. ETAF
z pewnością stanie się kolejnym udanym wydarzeniem,
w którym zarówno dostawcy usług, jak i biura podró-
ży spotkają się, aby rozwijać swoją działalność – powie-
dział Jim Cloonan, prezes Travel Show Marketing
Group. W ramach Forum amerykańscy agenci będą
mieli własne prelekcje oraz będą uczestniczyć w dedy-
kowanych podróżach studyjnych. mk

AMERYKAŃSCY
agenci turystyczni
przyjadą do Poznania

IBTM ogłosił start nowego eventu biznesowego:
IBTM Asia Pacific. Wydarzenie odbędzie się 6-8 kwiet-
nia 2020 r. w Marina Bay Sands Expo & Convention
Centre w Singapurze.
To kolejny event w portfolio IBTM, po targach IBTM
World w Barcelonie, IBTM Americas w Meksyku,
IBTM China w Pekinie, IBTM Arabia w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich i IBTM Africa w RPA.
Wydarzenie będzie spotkaniem meeting plannerów
oraz wystawców. Podczas dwóch dni odbędą się roz-
mowy B2B, a także sesje edukacyjne i networkingowe.
Jego częścią jest też program hosted buyers, który obej-
muje spersonalizowane zaproszenia, dzięki czemu de-
legaci będą spotykać się z osobami, które zapewnią
im dużą szansę na zawarcie umów biznesowych.
– Uruchomienie nowego eventu na rynku Azji i Pacyfi-
ku jest poparte prognozami, które wskazują, że branża
spotkań w tym regionie w najbliższych latach wzrośnie
i osiągnie wartość ponad 441 mld dolarów – powie-
dział Shane Hannam, dyrektor portfolio IBTM. łk

IBTM zorganizuje
nowe targi
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Spotkajmy się w Hampton by Hilton Gdańsk Old Town
Pokoje i sale konferencyjne w sercu Gdańska

174 klimatyzowane pokoje | 2 sale konferencyjne z dostępem do światła dziennego
80 m2 powierzchni konferencyjnej

Work Zone z bezpłatnym dostępem do drukarki i komputerów
Kameralna sala kinowa | Parking podziemny

Hampton by Hilton Gdańsk Old Town
Lektykarska 4 | 80-831 Gdańsk

Tel.: +48 58 670 3333
E-mail: reservation@hamptongdansk.pl
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Trzy międzynarodowe stowarzyszenia związa-
ne z przemysłem spotkań: International Asso-
ciation of Convention Centres (AIPC),
International Congress and Convention Asso-
ciation (ICCA) oraz The Global Association of
the Exhibition Industry (UFI) będą ze sobą bli-
żej współpracować. Ich przedstawiciele zawarli
porozumienie o globalnym sojuszu (Global Al-
liance), który ma przyczynić się nie tylko
do polepszenia wzajemnej kooperacji, ale też
wygenerować dodatkowe korzyści dla człon-
ków każdej z tych organizacji.
Współpraca ma rozpocząć się od działań po-
dejmowanych w czterech podstawowych
dziedzinach: tworzenia treści i programów
edukacyjnych, prowadzenia badań, wyznacza-
nia standardów i najlepszych praktyk oraz wza-
jemnego wsparcia. Ma się to odbywać
w sposób umożliwiający zachowanie autonomii
każdej z organizacji. – Nasze stowarzyszenia
zrzeszają członków na całym świecie. W swo-
ich działaniach od jakiegoś czasu wzajemnie się
uzupełniamy, na różne sposoby. Jednakże
w miarę ewolucji modeli biznesowych związa-
nych z organizacją konferencji, kongresów, wy-
staw i szeregu innych wydarzeń potrzeba
współpracy jest jeszcze większa – powiedział
Aloysius Arlando, przewodniczący AIPC. mk

Podczas walnego zgromadzenia członków
World PCO Alliance, które odbyło się przy oka-
zji tegorocznych targów IMEX we Frankfurcie,
wybrano nowe władze tej organizacji. Na jej
czele stanął Noel Mitchell z Irlandii, reprezentu-
jący firmę Keynote PCO. Zastąpił na tym stano-
wisku Gregga Talley’a z Talley Management
Group Inc. Zastępczynią Noela Mitchella, wice-
przewodniczącą World PCO Alliance, została
Nancy Tan z firmy Ace: Daytons Direct z siedzi-
bą w Singapurze. Z kolei André Vietor z hisz-
pańskiej Bco Congresos jest nowym
skarbnikiem. Ich kadencja potrwa dwa lata.
– To dla mnie prawdziwy zaszczyt. Jestem dum-
ny i podekscytowany, że będę mógł pójść w śla-
dy Gregga Talley’a i pracować nad dalszym
rozwojem sojuszu. Aby przynosił coraz większe
korzyści naszym członkom – powiedział Noel
Mitchell. Założony w 2009 r. World PCO
Alliance zrzesza obecnie 21 wiodących firm
PCO z całego świata. mk

GLOBALNY SOJUSZ
STOWARZYSZEŃ AIPC,
ICCA I UFI

NOWE WŁADZE WORLD
PCO ALLIANCE

SITE POLAND: podsumowania i plany
Podsumowanie dotychczaso-
wej działalności, zatwierdzenie
sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Komisji
Rewizyjnej, a także dyskusja
na temat planów na 2019
i 2020 r. – to najważniejsze
elementy walnego zgroma-
dzenia członków SITE Poland,
które odbyło się 5 czerwca br. w Warszawie.
Przedstawiciele zarządu oraz członkowie SITE Poland przedyskutowali plany związane z międzyna-
rodową działalnością stowarzyszenia i jego silniejszą obecnością w strukturach SITE Global. Oficjalnie
ogłoszono, że SITE Poland przyznano w tym roku główną nagrodę za najwyższą odnawialność człon-
kostwa. Oznacza to, że w polskim oddziale SITE jest największy procent członków, którzy z roku
na rok odnawiają swoją przynależność w stowarzyszeniu (powyżej 80-proc. wskaźnik odnowionych
wpłat członkowskich). Poza tym dynamicznie rośnie też liczba członków (obecnie to 47 osób), w tym
reprezentantów z zagranicy, co potwierdza, że obrana filozofia PITCH (Polish Incentive Travel Cen-
tral Hub) nabiera realnych kształtów. Podczas zebrania podsumowano też działalność komisji funkcjo-
nujących w ramach Stowarzyszenia i potwierdzono, że oddział zamierza wziąć udział w konkursie
SITE Chapter of the Year. mk

Tegoroczne walne zgromadzenie członków
Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR
oraz Związku Agencji Reklamowych odbyło się
26 czerwca w Warszawie. Podczas spotkania wy-
brano dwóch nowych członków zarządu, który-
mi zostali: Joanna Czekaj z Group One oraz
Adrian Kawecki z MindShare. Zastąpią oni dotych-
czasowych: Małgorzatę Węgierek z Havas Media
Group Poland, Szymona Walkiewicza z Walk oraz
Michała Wroneckiego z Brasil.
Ponadto w trakcie zgromadzenia członkowie za-
rządu zaprezentowali strategiczne projekty, etapy
ich realizacji oraz poinformowali o kluczowych
zmianach w aktywności stowarzyszenia. W naj-
bliższych miesiącach SAR skupi się na rozwoju no-
wych projektów, m.in.: Innovation Camp, czyli
pierwszej szkoły innowacyjnego biznesu, która ru-
szy jesienią br., jak również MBS – autorskiego,
edukacyjnego programu skierowanego do kadry
managerskiej. Kolejnym ważnym punktem dzia-

łań organizacji, będzie rozwój nowo powstałego
Klub Ad/Tech, zrzeszającego przedstawicie-
li firm i działów technologicznych. SAR w dalszym
ciągu będzie promował dobre praktyki i angażował
się w edukację o standardach przetargowych po-
przez publikację kolejnych rozdziałów Białej Księ-
gi oraz Dialog Branżowy. W ostatnim czasie
do SAR dołączyło 15 nowych agencji: ABSTRA
TV, Actum Lab, CORD Warsaw, E – Content,
Fantasy EXPO, Gameset, Grandes Kochonos,
Heart&Brain, Love Brands Relations, Loyalty Point,
Super Super, THE&PARTNERSHIP LIMITED,
Global Shopper Marketing, Platige Image i Pano-
wie Programiści. sar

SAR: zmiany w zarządzie
i strategia na kolejny rok
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TTrrzzee  cciiaa  eeddyy  ccjjaa  kkoonn  ffee  rreenn  ccjjii  PPoo  llzzaakk  MMaarr  kkee  ttiinngg  
cciiee  sszzyy  łłaa  ssiięę  ooggrroomm  nnyymm  zzaa  iinn  ttee  rree  ssoo  wwaa  nniieemm..
WW wwyy  ddaa  rrzzee  nniiuu,,  kkttóó  rree  oodd  bbyy  łłoo  ssiięę 1122  cczzeerrww  ccaa  bbrr..
nnaa PPGGEE  NNaa  rroo  ddoo  wwyymm  ww WWaarr  sszzaa  wwiiee,,  wwzziięę  łłoo
uuddzziiaałł 220044  uucczzeesstt  nnii  kkóóww  ii 2200  pprree  llee  ggeenn  ttóóww..  ZZaa jjee  --
ggoo  oorr  ggaa  nnii  zzaa  ccjjęę  oodd  ppoo  wwiiaa  ddaa  jjąą  SSttoo  wwaa  rrzzyy  sszzee  nniiee  
KKoo  mmuu  nnii  kkaa  ccjjii  MMaarr  kkee  ttiinn  ggoo  wweejj  SSAARR,,  PPooll  sskkiiee  SSttoo  wwaa  --
rrzzyy  sszzee  nniiee  MMaa  nnaa  ggee  rróóww  LLoo  ggii  ssttyy  kkii  ii ZZaa  kkuu  ppóóww
((PPSSMMLL))  oorraazz  TTHHIINNKK  MMII  CCEE..  
Ce lem im pre zy, jak co ro ku, by ło po sze rze nie
kom pe ten cji z za kre su za ku pu usług mar ke tin go -
wych. Wzięli w niej udział m.in. przed sta wi cie le
dzia łów mar ke tin gu, pro cu re ment’u, agen cji ko mu -
ni ka cji mar ke tin go wej oraz me diów i wy daw ców.
Trze ciej edy cji Po lzak Mar ke ting to wa rzy szy ło ha -
sło „Mar ke ting w erze tech no lo gii. Efek tyw ne za -
ku py ko mu ni ka cji i me diów”. W trak cie kon fe ren cji
po ru szo no 11 waż nych te ma tów. De ba to wa no
m.in. o tym jak przez ostat nie 10 lat zmie ni ła się
bran ża re kla mo wa, jak sku tecz nie pro wa dzić kam -
pa nie mar ke tin go we w in ter ne cie, jak zmie nia się

sek tor e -han dlu i ja ką ro lę peł nią au dy to rzy me dio -
wi. Spo ro cie ka wych gło sów w dys ku sji po świę co -
no moż li wo ściom, któ re przy no si współ cze sna
in te rak tyw na te le wi zja dla bran ży re kla mo wej.
Umoż li wie nie wi dzo wi de cy do wa nia o tre ści ja ką
od bie ra two rzy zu peł nie no we spo so by tar ge ty zo -
wa nia kam pa nii mar ke tin go wych, na co szcze gól nie
zwró ci ły uwa gę oso by bio rą ce udział w roz mo wie.
Przed sta wio no też tech ni kę in te rak tyw ne go sto ry -
tel lin gu, któ ra sto so wa na jest już m.in. w szko le -
niach fir mo wych i pod czas pro ce sów re kru ta cji
pra cow ni ków. Na rzę dzie to, jak się oka zu je, jest
bar dzo sku tecz ne w kam pa niach re kla mo wych ta -
kich pro duk tów jak sys te my bez pie czeń stwa IT. 
Kon fe ren cja Po lzak Mar ke ting jak zwy kle sta ła się
do brą oka zją do za po zna nia się naj now szy mi tech -
ni ka mi sto so wa ny mi w mar ke tin gu. Part ne ra mi wy -
da rze nia by li: PGE Na ro do wy, So de xo Pra sti ge,
AMS SA, Biu ro Re kla my TVN Me dia, Biu ro Re kla -
my TVP, Brill AV Me dia, DI MAQ, IAA Pol ska, IAB
Pol ska, Scre en Lo vers oraz Wy bor cza.pl.             łk

REKORDOWA frekwencja 
na POLZAK MARKETING 2019
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Po 10 la tach dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia Bran ży Even -
to wej (SBE) pod ję ło de cy zję o je go re bran din gu.
Na prze ło mie lu te go i mar ca br. wśród człon ków 

tej or ga ni za cji ogło szo no kon -
kurs na pro jekt no we go lo go.
Pro po zy cje zo sta ły wy sła ne
przez fir my: ASAP Dru kar nia,
FSWO Agen cja Kre atyw na,

Iben to i Mea Gro up. Re pre zen tan ci firm człon kow -
skich SBE dro gą gło so wa nia wy brali pro jekt au tor stwa
ASAP Dru kar nia. Ko lej nym kro kiem bę dzie przy go -
to wa nie no wej sza ty gra ficz nej stro ny in ter ne to wej
oraz ma te ria łów pro mo cyj nych. łk

RE BRAN DING
Sto wa rzy sze nia 
Bran ży Even to wej

Gru pa MTP zo sta ła na gro dzo na w XXIX edy cji kon kur su „Te raz Pol -
ska” za usłu gi tar go wo -even to we. Do łą czy ła tym sa mym do gro na in -
sty tu cji, któ re wy róż nia ją się na ryn ku oraz mo gą być wzo rem dla
in nych. Na gro dę, pod czas uro czy stej gali w Te atrze Wiel kim w War -
sza wie, ode brał pre zes za rzą du spół ki Prze my sław Tra wa.
Kon kurs „Te raz Pol ska”, od by wa ją cy się pod ho no ro wym pa tro na tem
Pre zy den ta RP, ma cha rak ter nie ko mer cyj ny i od bli sko 30 lat wzmac -
nia kon ku ren cyj ność oraz suk ces ryn ko wy wy róż nio nych ty tu łem lau -
re atów. Na gro dy wrę cza ne są w trzech ka te go riach: za Naj lep sze
Pro duk ty i Usłu gi, dla Gmin oraz dla In no wa cyj nych Przed się wzięć. To
już dru gie wy róż nie nie, ja kim ka pi tu ła Fun da cji na gro dzi ła Gru pę MTP.
Wcze śniej ho no ro wa na gro da „Te raz Pol ska” zo sta ła jej przy zna na

za pro jekt Ca va lia da To ur. – Cie szy my się, że po raz ko lej ny zna leź li śmy się w tak do bo ro wym gro -
nie lau re atów. Go dło „Te raz Pol ska”, ja kim wy róż nio no na sze usłu gi, to nie za prze czal ny do wód wy -
so kie go po zio mu na szych kom pe ten cji, ofer ty i in fra struk tu ry. Uda ny event to kom bi na cja wie lu
ele men tów: uni ka to wych tre ści, atrak cyj nej lo ka li za cji, pro fe sjo nal nych usług, kom plek so we go po dej -
ścia i skali dzia ła nia. Gru pa MTP speł nia te wszyst kie wa run ki – po wie dział Prze my sław Tra wa. mk

GRUPA MTP nagrodzona 
godłem „Teraz Polska”

One Mul ti to no wa na zwa agen cji zna nych wcze śniej
ja ko Mul ti Com mu ni ca tions i Mul ti Event. Pod jed ną,

wspól ną mar ką zin te gro wa na
zo sta ła do tych cza so wa dzia łal -
ność z ob sza rów pu blic re la -
tions, or ga ni za cji even tów,

so cial me dia, in flu en cer i con tent mar ke tin gu. Spół ka
przed sta wi ła no we lo go i no wą stro nę www.
Re bran ding agen cji to kon ty nu acja dłu go fa lo we go pro -
ce su zmia ny, któ ry w One Mul ti za czął się kilka la t temu.
Do spół ki uży wa ją cej na zwy Mul ti Com mu ni ca tions
sp. z o.o. sp. k. na le ża ły dwa osob ne bran dy: Mul ti
Com mu ni ca tions i Mul ti Event. Wraz ze zmia ną na -
zwy na One Mul ti sp. z o.o. sp. k. agen cja wpro wa dza
też no wą wi zu ali za cję, lo go typ i wi try nę in ter ne to wą
(one mul ti.pl). NIP, nu mer RE GON i sie dzi ba fir my po -
zo sta ją bez zmian. – Choć ist nie je my na ryn ku od 29
lat, to sta le się zmie nia my. One Mul ti to ener gia po cho -
dzą ca z bli skie go ze sta wie nia dwóch okre śleń: licz by
je den i sło wa zna czą ce go wie le. Na szą po zy tyw ną
ener gię i opty mizm w dzia ła niu do sko na le od da je też
no we lo go fir my, wpro wa dzo ne przy oka zji re bran -
din gu – po wie dział Ma riusz Ple ban, CEO i wła ści ciel
agen cji. mk

Mul ti Com mu ni ca tions
i Mul ti Event zmie nia ją
na zwy na ONE MUL TI ZAKOPIAŃSKIE spotkanie MPI POLAND

CHAPTER 

Przed sta wie nie za rzą du na la ta 2019-2021,
stwo rze nie no wej stra te gii i ce le bra cja 10 lat dzia -
łal no ści – to tyl ko nie któ re punk ty pro gra mu 
do rocz ne go spo tka nia człon ków MPI Po land
Chap ter, któ re od by ło się w dniach 29-30 czerw -
ca br. w Za ko pa nem.
Ofi cjal ną część wy da rze nia otwo rzy ła Mar ta 
Kic ler, pre zes MPI Po land Chap ter w la tach 2017-
-2019, któ ra pod su mo wa ła ostat ni rok dzia łal no -
ści, jed no cze śnie za pra sza jąc Mo ni kę Dy macz -
-Kacz mar czyk (któ ra 1 lip ca prze ję ła funk cję pre ze -
sa) do roz po czę cia roz mów na te mat ak tu ali za cji
har mo no gra mu dzia ła nia po szcze gól nych ko mi te -
tów. Jed nym z klu czo wych za ło żeń jest kon ty nu -
acja au tor skie go pro gra mu „Me eting Pro fes sio nal
Excel len ce Clas ses” (MPEC) re ali zo wa ne go

od 2017 r. przez pol ski od dział MPI w ra mach kon -
cep cji „Ro ad To ur Le ar ning”. W stra te gii na ko lej ne
la ta po ja wi ły się rów nież no we pro jek ty z udzia łem
klu czo wych po sta ci pol skiej bran ży MI CE. 
Pod czas spo tka nia nie za bra kło ju bi le uszo wych nie -
spo dzia nek. Z uwa gi na ce le bra cję de ka dy dzia łal -
no ści sto wa rzy sze nia, pre zes Mar ta Kic ler przy zna ła
trzy spe cjal ne na gro dy dla Człon ków De ka dy MPI
Po land Chap ter: Krzysz to fa Ce lu cha, Mo ni ki Dy -
macz -Kacz mar czyk i Ju lii Gó rec kiej. W wy da rze niu
wziął udział rów nież gość spe cjal ny – Fe de ri co To -
ja, peł nią cy funk cję di rec tor chap ter bu si ness Eu ro -
pe w glo bal nym od dzia le MPI. Przed sta wił peł ną
ga mę moż li wo ści pły ną cych z człon ko stwa w MPI
i wspie rał człon ków pol skie go od dzia łu w two rze -
niu no wej stra te gii dzia ła nia. mk
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PREVIEW: IMEX AMERICA 2019

Zgod nie z prze wi dy wa nia mi, w te go rocz nej edy cji IMEX Ame ri ca weź mie udział 
ok. 3,5 tys. wy spe cja li zo wa nych do staw ców usług MI CE i po nad 4 tys. ho sted buy er sów
z ca łe go świa ta – od po wie dzial nych za pla no wa nie i za kup za rów no wy jaz dów in cen ti ve, 
jak i even tów oraz du żych kon fe ren cji i kon gre sów. Im pre za, jak zwy kle, bę dzie go ścić
w cen trum kon fe ren cyj nym Sands Expo w ame ry kań skim Las Ve gas. Do tej po ry swo ją
obec ność na tar gach po twier dzi ło 21 no wych firm i or ga ni za cji, wśród nich m.in. To urism
Tri ni dad, Vi sit Spo ka ne, Vi sit San An to nio, De sti na tion Cle ve land oraz sieć Roc co For te 
Ho tels. Oprócz te go po nad 30 wy staw ców zde cy do wa ło się po więk szyć sto iska. To m.in.
Li ve Na tio nal Spe cial Events, Hil ton He ad Is land Vi si tor & Co nven tion Bu re au, Di sco ver
Palm Be aches czy or ga ni za cje tu ry stycz ne ze sta nu Utah i z Ka na dy. 

WY KO RZY STAĆ OGRA NI CZE NIA 
Jak zwy kle IMEX Ame ri ca roz pocz ną się od tzw. Smart Mon day, czy li dnia edu ka cyj ne go.

Pro gram se sji przy go to wy wa ny jest we współ pra cy ze sto wa rzy sze niem Me eting Pro fes -
sio nals In ter na tio nal (MPI), a udział w wy kła dach – bez płat ny (ko niecz na wcze śniej sza re je -
stra cja). Głów nym pre le gen tem bę dzie Phil Han sen – ame ry kań ski ar ty sta cier pią cy
na trwa łe uszko dze nie ner wów, ob ja wia ją ce się drże niem rąk. Na wła snym przy kła dzie
opo wie o tym, jak za ak cep to wać swo je sła bo ści i w ja ki spo sób prze kuć je w suk ces. Wy -
ko rzy sta nie róż ne go ro dza ju ogra ni czeń i sta wia nie czo ła prze ciw no ściom lo su to za ra zem
te mat prze wod ni te go rocz nej edy cji IMEX Ame ri ca. W przy pad ku me eting plan ne rów pro -
ble my mo gą ob ja wiać się np. w re duk cji bu dże tów prze zna cza nych na re ali za cje, ale tak że
w ogra ni czo nych za so bach ludz kich, krót kich i nie prze kra czal nych de adli ne ach etc. Oso by
uczest ni czą ce w Smart Mon day ma ją na uczyć się jak sku tecz nie po ko ny wać te go ty pu prze -
szko dy, któ re co raz czę ściej to wa rzy szą ich pra cy. Wy kła dow cy po sta ra ją się udo wod nić, że
pa ra dok sal nie mo gą one sta no wić im puls do po wsta nia cze goś no we go – dzię ki wy ko rzy -
sta niu kre atyw no ści, wy obraź ni i zdo by te mu wcze śniej do świad cze niu. 

WIE DZA DLA WSZYST KICH 
IMEX Ame ri ca to wa rzy szyć bę dzie rów nież The As so cia tion Le ader ship Fo rum, bez płat -

ne spo tka nie de dy ko wa ne sto wa rzy sze nio wym me eting plan ne rom, przy go to wy wa ne
przez ASAE (Ame ri can So cie ty of As so cia tion Exe cu ti ves) The Cen ter for As so cia tion Le -
ader ship. Szcze gó ło wy pro gram po ru sza nych w je go trak cie za gad nień jest jesz cze usta la -
ny, moż na się jed nak spo dzie wać za gad nień zwią za nych m.in. z mo de la mi człon ko stwa
i bu do wą ofer ty ma ją cą za chę cić do zrze sza nia się w te go ty pu or ga ni za cjach, no wy mi tech -
no lo gia mi czy kon gre sa mi przy szło ści. Przed sta wi cie li kor po ra cji po win no za in te re so wać
z ko lei Exe cu ti ve Me eting Fo rum, na któ rym bę dzie mo wa m.in. o two rze niu za mó wień,
przy go to wy wa niu brie fów, za rzą dza niu in te re sa riu sza mi i pro jek to wa niu spo tkań. Nie za -
brak nie też prak tycz nych warsz ta tów, po zwa la ją cych na wy mia nę wza jem nych do świad -
czeń. Spo ro uwa gi po świę co ne zo sta nie wszel kie go ro dza ju in no wa cjom, ja kie by wa ją
po moc ne w or ga ni za cji im prez MI CE. Edu ka cja od sa me go po cząt ku (po dob nie jak ma to
miej sce na IMEX we Frank fur cie) jest oczkiem w gło wie or ga ni za to rów IMEX Ame ri ca.
Dla te go, po za wspo mnia nym Smart Mon day, już w trak cie tar gów, pod czas wszyst kich
trzech dni, za pla no wa no w su mie po nad 180 se sji edu ka cyj nych, wy kła dów i pre lek cji. Ich
te ma ty ka bę dzie bar dzo zróż ni co wa na, co ma po móc w zna le zie niu in te re su ją cych se sji
wszyst kim uczest ni kom ryn ku prze my słu spo tkań – za rów no or ga ni za to rom, jak i zle ce nio -

daw com, po sia da ją cym róż ne do świad cze nie bran żo we. Z ofer ty
bę dą mo gli sko rzy stać za rów no wy staw cy, jak i zwie dza ją cy oraz ho -
sted buy er si. Wśród naj waż niej szych te ma tów znaj dą się m.in. te
zwią za ne z no wy mi tren da mi, zmia na mi tech no lo gicz ny mi, an ga żo -
wa niem uczest ni ków wy da rzeń, kwe stia mi bez pie czeń stwa i spo -
so ba mi opty ma li za cji po dró ży etc. Jes si ca Pet titt (Go od Eno ugh
Now) po pro wa dzi dys ku sję na te mat te go w ja ki spo sób two rzyć
od po wied nią at mos fe rę spo tkań, któ ra po zwo li uczest ni kom na za -
cho wa nie przez nich po czu cia bez pie czeń stwa i kom for tu. Z ko lei
Lynn Wel lish, wie lo krot nie na gra dza na pre le gent ka zwią za na z bran -
żą ho te lo wą, opo wie o tym jak po ko nać nie chęć do sprze da ży te le -
fo nicz nej. To oczy wi ście tyl ko nie któ re przy kła dy.

PO BU DZIĆ DO DZIA ŁA NIA
Tar gi IMEX Ame ri ca są miej scem, któ re po za na wią za niem kon -

tak tów biz ne so wych ma po sze rzyć ho ry zon ty uczest ni czą cych w nich
osób i roz bu dzić ich wy obraź nię. Spra wić, aby no we po my sły zdo by -
te w Las Ve gas mo gły być póź niej z po wo dze niem wy ko rzy sty wa ne
przy or ga ni za cji even tów, kon fe ren cji czy wy jaz dów in cen ti ve. Słu ży
te mu m.in. IMEX’s Tal king Po int – miej sce, w któ rym róż ni uczest ni -
cy ryn ku MI CE wy mie nia ją się do świad cze nia mi i naj lep szy mi prak ty -
ka mi. W tym ro ku waż nym te ma tem, któ ry bę dzie po ru sza ny w tej
stre fie ma być dys ku sja do ty czą ca te go w ja ki spo sób me eting plan -
ne rzy mo gą współ pra co wać z róż ny mi bran żo wy mi or ga ni za cja mi
i ja kie ko rzy ści ma szan sę im to przy nieść. Wśród naj waż niej szych
wy da rzeń ne twor kin go wych na le ży jesz cze wy mie nić As so cia tion
Eve ning, SI TE Ni te North Ame ri ca i The IMEX Ame ri ca Ni ght.

Mi chał Ka la rus

W tym roku IMEX America odbędą się nieco wcześniej niż zwykle – w dniach 10-12 września. Jak zapowiadają
organizatorzy, targi mają być największe w historii, co oznacza, że po raz kolejny pobiją swój rekord frekwencyjny.
Jak wygląda program tego wydarzenia i na co mogą liczyć wystawcy i zwiedzający wybierający się do Las Vegas?

IMEX AME RI CA 2019 W SKRÓ CIE
Da ta: 10-12 wrze śnia 2019 r., 
Miej sce: Sands Expo and Co nven tion Cen ter, Las Ve gas, USA

Sta ty sty ki: ok. 3,5 tys. wy staw ców, 4 tys. ho sted buy er sów,
ok. 13,5 tys. zwie dza ją cych

Edu ka cja (wy bór): 180 wy kła dów, warsz ta tów i pre lek cji, 
SI TE Young Le aders Con fe ren ce, Smart Mon day (Exe cu ti ve 
Me eting Fo rum, Event De sign Cer ti fi ca te Pro gram, As so cia tion
Le ader ship Fo rum, Event In no va tion Lab), IMEX -MPI -MCI 
Fu tu re Le aders Fo rum, Fa cul ty En ga ge ment Pro gram

Ne twor king (wy bór): Sham rock In vi ta tio nal Golf Clas sic, 
Exe cu ti ve Me eting Fo rum, Lip Smac king Fo odie To ur, 
As so cia tion Eve ning, SI TE Ni te North Ame ri ca, IME Xrun, 
The IMEX Ame ri ca Ni ght

Wię cej in for ma cji: www.ime xa me ri ca.com 
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WIĘCEJ WYSTAWCÓW I ZWIEDZAJĄCYCH, BARDZIEJ MIĘDZYNARODOWY 
CHARAKTER I W KONSEKWENCJI LEPSZY BIZNES DLA WSZYSTKICH. MODYFIKACJE

WPROWADZONE ROK TEMU PRZEZ ORGANIZATORÓW THE MEETINGS SHOW SPRAWIŁY, 
ŻE IMPREZA NA NOWO NABRAŁA WIATRU W ŻAGLE. 

THE MEETINGS SHOW 
– ZMIANY WYSZŁY IM NA DOBRE

W tym ro ku na tar gi The Me etings Show
do Lon dy nu przy je cha ło pra wie ty siąc ho -
sted buy er sów i po nad 700 wy staw ców
(ok. 100 wię cej niż ostat nio). Wśród nich zna -
leź li się re pre zen tan ci ho te li, cen trów kon -
gre so wych i kon fe ren cyj nych, even to wych
ve nue, co nven tion bu re aux, agen cji even to -
wych, in cen ti ve, biur PCO i DMC, a tak że
firm pod wy ko naw czych i zwią za nych z no -
wy mi tech no lo gia mi. W su mie w cią gu
dwóch dni trwa nia im pre zy cen trum wy sta -
wien ni cze Olym pia Lon don od wie dzi ło po -
nad 4,5 tys. osób. 

IŚĆ DO PRZO DU
Zmia ny, ja kie zo sta ły wpro wa dzo ne w for -

ma cie The Me etings Show w ubie głym ro ku,
oka za ły się uda ne. Dla te go rów nież tym ra -
zem or ga ni za to rzy po sta no wi li po dą żyć ich

śla dem. Tar gi trwa ły więc dwa, a nie trzy dni,
jak mia ło to miej sce pod czas pierw szych pię -
ciu edy cji. To de cy zja pod ję ta już dwa la ta te -
mu na pod sta wie roz mów z wy staw ca mi
i zwie dza ją cy mi. Ich zda niem krót szy po byt
w Lon dy nie nie wpły wa zna czą co na ilość i ja -
kość na wią zy wa nych kon tak tów biz ne so -
wych, po zwa la na to miast ogra ni czyć kosz ty
i za osz czę dzić tro chę cza su. Rze czy wi ście,
krót sza im pre za zda je się wzbu dzać więk sze
za in te re so wa nie. W tym ro ku od wie dza jąc
ha lę lon dyń skiej Olym pii moż na by ło za uwa -
żyć, że fre kwen cja jest znacz nie więk sza niż
ostat nio. Do pi sa li zwie dza ją cy, ale przede
wszyst kim wy staw cy. Jesz cze dwa la ta te mu
The Me etings Show, cho ciaż w za ło że niu
twór ców od po cząt ku by ły im pre zą mię dzy -
na ro do wą, w prak ty ce po strze ga no bar dziej
ja ko prze gląd ryn ku bry tyj skie go. Wy staw cy

ze Zjed no czo ne go Kró le stwa sta no wi li zde -
cy do wa ną więk szość uczest ni ków. Nie któ rym
to od po wia da ło, in nym nie, fak tem po zo sta je
na to miast to, że re pre zen tan tów świa to wych,
a na wet eu ro pej skich de sty na cji wy raź nie bra -
ko wa ło. Te raz jest już ina czej. Licz ba sto isk
re kla mu ją cych mia sta, re gio ny czy kra je po ło -
żo ne na wet w naj bar dziej od le głych za kąt -
kach na sze go glo bu zwięk sza się rok rocz nie
o ok. 18 proc. W Lon dy nie po ja wi li się wy -
staw cy m.in. z Bra zy lii, Ar gen ty ny, Pe ru, Pa -
na my, Mek sy ku, USA, Ka na dy, Au stra lii,
Jor da nii, Ma ro ka, Rwan dy, Zjed no czo nych
Emi ra tów Arab skich, RPA, Chin, Ja po nii,
Ko rei Płd., Ma le zji, Fi li pin i ca łej ma sy
państw eu ro pej skich. 

EFEK TOW NIE I DLA MŁO DYCH
Spo ro mo dy fi ka cji wpro wa dzo no tak że14
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w pro gra mie me ry to rycz nym. Zo stał on prze -
or ga ni zo wa ny, cze go naj bar dziej rzu ca ją cy się
w oczy ele ment po ja wił się rok te mu. Cho dzi
o po prze dza ją cą tar gi kon fe ren cję „Pre -Show
Con fe ren ce”, czy li dzień po świę co ny edu ka -
cji. Roz po czął się od wy stą pie nia Ge rar da
Lyon sa, jed ne go z czo ło wych eko no mi stów
bry tyj skich. Je go wy kład do ty czył naj waż -
niej szych kwe stii go spo dar czych i fi nan so -
wych dzi siej sze go świa ta, któ re po śred nio
wpły wa ją na prze mysł spo tkań. Je że li cho dzi
o wy kła dy i pre lek cje, od by wa ją ce się już
w trak cie tar gów, w tym ro ku ich mo ty wem
prze wod nim by ła „po dróż pla ni sty”, obej mu -
ją ca sie dem klu czo wych eta pów pla no wa nia
i or ga ni za cji wy da rzeń (m.in. ko mu ni ko wa -
nie wi zji do ty czą cej ich prze bie gu, two rze nie
kon kret nych pla nów dzia ła nia, po zy ski wa nie
lu dzi). No wo ścią by ło wpro wa dze nie zu peł -
nie no wych for ma tów wy stą pień, któ re mia -
ły przy kuć uwa gę uczest ni ków. W ten spo sób
se sja do ty czą ca zrów no wa żo ne go roz wo ju

przy bra ła kształt pro ce su są do we go, ko lej na,
na te mat mo ty wo wa nia i utrzy my wa nia
przy so bie pra cow ni ków, mia ła for mę przed -
sta wie nia dra ma tycz ne go. To tyl ko nie któ re
przy kła dy. Po za tym or ga ni za to rzy zde cy do -
wa li się wpro wa dzić sze reg no wych ini cja tyw,
ma ją cych na ce lu wspie ra nie mło dych lu dzi,
któ rzy do pie ro roz po czy na ją ka rie rę w bran -
ży MI CE i chcą kształ cić swo je umie jęt no ści
w tym kie run ku. To m.in. Ju nior Buy er In i -
tia ti ve (oso by to wa rzy szą ce ho sted buy er -
som) czy To mor row’s Ta lent, w któ rym
na gro dzo nych zo sta ło 10 naj zdol niej szych
osób dzia ła ją cych w bran ży MI CE, któ re nie
ukoń czy ły 30. ro ku ży cia. 

DO DAT KO WE ATRAK CJE
Jak zwy kle waż nym ele men tem tar gów był

aspekt ne twor kin go wy. Z my ślą o lep szej in -
te gra cji uczest ni ków przy go to wa no kil ka do -
dat ko wych wy da rzeń, ma ją cych uprzy jem nić
po byt na The Me etings Show. W wie czór po -

prze dza ją cy im pre zę w re stau ra cji Put t shack,
po łą czo nej z elek tro nicz nym mi ni -po lem gol -
fo wym od był się Ho sted Buy er We lco me Re -
cep tion. Pod czas tar gów wrę czo no tak że
na gro dy The Fu tu re of Me etings Award dla
pię ciu naj bar dziej obie cu ją cych star tu pów
dzia ła ją cych w ob sza rze no wych tech no lo gii
dla bran ży spo tkań (kon kurs re ali zo wa ny
wspól nie z Me eting De sign In sti tu te). Nie
za bra kło też wie czor ne go kok taj lu MPI 
Fo un da tion Cock ta ils for Cha ri ty. Za in te re -
so wa ni ho sted buy er si mo gli po nad to wziąć
udział w jed nym z pię ciu wy jaz dów ty pu
post -to ur – do Aber de en, Bri gh ton, Bri sto -
lu, West Mi dlands lub Pa ry ża. 

Tar gi The Me etings Show od by wa ły się
w dniach 26-27 czerw ca w cen trum wy sta -
wien ni czym Olym pia Lon don. THINK
MI CE był pa tro nem me dial nym te go wy da -
rze nia, w Lon dy nie dys try bu owa no rów nież
an glo ję zycz ne wy da nie na sze go ma ga zy nu. 

� Mi chał Ka la rus
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TNW – Z ROZMACHEM 
I Z PRZESŁANIEM

Ho lan dia to kraj, w któ rym wie le im prez re ali zo wa nych jest z du -
żym roz ma chem, a tam tej sze agen cje even to we cie szą się uzna niem
i re no mą. Ho len drzy sły ną też m.in. z or ga ni za cji wiel kich kon cer tów
sta dio no wych w ca łej Eu ro pie. Nic więc dziw ne go, że tak że od by -
wa ją ce się tam wy da rze nia biz ne so we czę sto mo gą po chwa lić się
bo ga tą opra wą. Do brym przy kła dem jest co rocz na kon fe ren cja
TNW – The Next Web, uwa ża na za naj więk sze wy da rze nie bran ży
IT od by wa ją ce się po za Sta na mi Zjed no czo ny mi. Jej ini cja to ra mi są
Pa trick de La ive oraz Bo ris Vel dhu ij zen van Zan ten, któ rzy nie mo -
gąc zna leźć cie ka wej kon fe ren cji, na któ rej mo gli by za pre zen to wać
swój start -up po sta no wi li zor ga ni zo wać ta kie wy da rze nie na wła sną
rę kę. Pierw sza edy cja TNW od by ła się w 2006 r. Jej suk ces spra wił,
że po wsta ła spe cjal na fir ma (TNW), zaj mu ją ca się m.in. or ga ni za cją
even tów, zaś sa ma im pre za od te go cza su od by wa się cy klicz nie. 

MOC NY PO CZĄ TEK
Zna kiem roz po znaw czym TNW, już od kil ku lat, jest ko lo ro we, ta necz no -wi zu al ne show

otwie ra ją ce kon fe ren cję. Moc ny ak cent na sa mym po cząt ku ma po ka zać, że jest to im pre -
za sku pia ją ca fir my i or ga ni za cje two rzą ce naj now sze tech no lo gie dzi siej sze go świa ta. Te go -
rocz ne mu spo tka niu, któ re od by wa ło się w dniach 9-10 ma ja w Am ster da mie, to wa rzy szy ło
py ta nie, na ile wszech obec ne urzą dze nia kom pu te ro we i te le ko mu ni ka cyj ne słu żą współ cze -
sne mu czło wie ko wi, a w ja kim stop niu go od sie bie uza leż nia ją. Mul ti me dial ny po kaz na wią -
zy wał oczy wi ście do tej te ma ty ki. W je go sce na riu szu zna lazł się m.in. mo tyw „przy tło cze nia”
czło wie ka przez tech no lo gie. Bo ga ty ze staw środ ków au dio wi zu al nych zo stał wy ko rzy sta ny
do wy wo ła nia efek tu WOW u uczest ni ków, ale też do skło nie nia ich do te go, aby za da wa li so -
bie py ta nia o przy szłość bran ży IT, w tym o tak waż ne kwe stie, jak: dy wer sy fi ka cja biz ne su,
spo łecz na od po wie dzial ność czy mo del przy cho dów. Jak te go do ko na no?

SHOW Z PY TA NIA MI
Ce re mo nię otwar cia roz po czę ło od li cza nie w rytm pul su ją ce go dźwię ku. Na stęp nie wy -

świe tlo no krót ki film wpro wa dza ją cy w te ma ty kę kon fe ren cji. Zna la zły się w nim też py ta -
nia o zna cze nie tech no lo gii dla współ cze snych spo łe czeństw. Po tem nad szedł czas
na wła ści we show – na sce nie po ja wi li się tan ce rze trzy ma ją cy w rę kach prze no śne ekra ny
LED za sła nia ją ce ich twa rze. Wy ko na ny przez nich ta niec zsyn chro ni zo wa no z ani ma cja mi
wy świe tla ny mi na tych ekra nach, a tak że na te le bi mach umiesz czo nych za sce ną. Ca ło ści to -
wa rzy szy ła skom po no wa na spe cjal nie na tę oka zję mu zy ka. W mul ti me dial nym po ka zie po -
ja wi ło się kil ka mo ty wów, ta kich jak „czło wiek w mie ście” czy „po dróż w tu ne lu”. Moc nym
ak cen tem na za koń cze nie by ły emo ti ko ny, spra wia ją ce wra że nie spa da ją cych i osa cza ją cych
tan ce rzy, któ rzy pró bo wa li „osło nić” się przed ni mi wspo mnia ny mi ekra na mi. W trak cie po -
ka zu na sce nie po ja wi li się też za ło ży cie le TNW, rów nież za opa trze ni w ekra ny, z któ rych fi -
nal nie uło żo no na pis wi ta ją cy go ści.

PRE ZEN TA CJE NA DU ŻEJ ARE NIE
Pod czas kon fe ren cji TNW bo ga te środ ki au dio wi zu al ne zo sta ły wy ko rzy sta ne nie tyl ko

do po ka zów uatrak cyj nia ją cych wy da rze nie. Wiel kie ekra ny świet nie spraw dzi ły się też
przy oka zji wy świe tla nia pre zen ta cji, w tym wy kre sów i sche ma tów, pre zen to wa nych przez
pre le gen tów pod czas wy kła dów. Głów ną sce nę umiesz czo no w du żym na mio cie (przy po -
mi na ją cym are nę cyr ko wą), dla te go or ga ni za to rzy mu sie li za dbać o to, by wi dzo wie sie dzą -
cy w tyl nych rzę dach by li w sta nie wszyst ko do brze zo ba czyć. Syl wet ki za pro szo nych go ści
wy świe tla no na dwóch ekra nach znaj du ją cych się po bo kach sce ny, ekran umiesz czo ny
nad oso bą prze ma wia ją cą słu żył z ko lei do pre zen ta cji i pro jek cji fil mów. Oczy wi ście kon -
fe ren cja nie od nio sła by tak zna czą ce go suk ce su bez in te re su ją cej te ma ty ki, jak rów nież
sze re gu wy da rzeń to wa rzy szą cych i ne twor kin go wych. TNW przy go to wa no na na zre wi -
ta li zo wa nym te re nie daw nej stocz ni. Or ga ni za to rzy mie li więc spo ro miej sca, aby zbu do -
wać tam ca łe mia stecz ko, któ re go głów nym obiek tem stał się wspo mnia ny już na miot.
Kon fe ren cja przy cią gnę ła po nad 17 tys. go ści. 

Łu kasz Kuś

Event biznesowy zrealizowany z oprawą przypominającą grę komputerową i spektakl taneczny? Czemu nie!
Konferencja The Next Web pokazuje, że bogactwo środków wizualnych może służyć do czegoś więcej niż
tylko do wywołania emocji u uczestników. 
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Ro la tłu ma czeń even to wych i kon fe ren cyj -
nych na prze strze ni ostat nich dwóch de kad
zna czą co się zmie ni ła. Z jed nej stro ny wi dać
co raz po wszech niej szą zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go, co po wo du je, że nie kie dy nie ma
już po trze by przy go to wy wa nia tłu ma czeń,
z dru giej – ro śnie licz ba mię dzy na ro do wych
wy da rzeń MI CE, któ re si łą rze czy zwięk sza -
ją po pyt na usłu gi trans la tor skie. Szcze gól -
nie że, o ile do mi na cja ję zy ka an giel skie go

w mię dzy na ro do wej wy mia nie na uko wej
spo wo do wa ła, że or ga ni za to rzy kon gre sów
i kon fe ren cji np. me dycz nych obec nie bar -
dzo rzad ko za trud nia ją tłu ma czy (te go ty pu
wy da rze nia przy cią ga ją pro fe sjo na li stów,
któ rzy do sko na le zna ją spe cja li stycz ne słow -
nic two an giel skie i czę sto two rzą swo je pu -
bli ka cje wła śnie w tym ję zy ku), to już ina czej
wy glą da sy tu acja w przy pad ku po zo sta łych
even tów. Im prez stric te biz ne so wych, kul tu -

ral nych czy po li tycz nych, w któ rych uczest -
ni czą oso by o róż nym po zio mie zna jo mo ści
ję zy ka an giel skie go. Po za tym czę sto zda rza
się, że pod czas te go ty pu wy da rzeń pre le gen -
ci czy oso by wy gła sza ją ce ofi cjal ne prze mó -
wie nia po słu gu ją się in nym niż an giel ski,
du żo mniej zna nym ję zy kiem. Tłu macz jest
spo rym uła twie niem tak że pod czas ne go cja -
cji biz ne so wych. Na wet je śli oso by bio rą ce
w nich udział mo gą po chwa lić się do sko na -

TŁU MA CZE NIA SY MUL TA NICZ NE
NA OD LE GŁOŚĆ 

– JAK PRA CO WAĆ BEZ KA BIN?

NO WE TECH NO LO GIE UMOŻ LI WIA JĄ CE TŁU MA CZE NIA SY MUL TA NICZ NE 
NA OD LE GŁOŚĆ WPŁY WA JĄ NA OB NI ŻE NIE KOSZ TÓW I PO PRA WĘ DO STĘP NO ŚCI 

PRO FE SJO NAL NYCH USŁUG TRANS LA TOR SKICH. ICH ZA STO SO WA NIE WY MA GA JED NAK 
SPEŁ NIE NIA SZE RE GU WY MO GÓW TECH NICZ NYCH. DLA TE GO, ABY ZA PEW NIĆ 

WY SO KIEJ JA KO ŚCI TŁU MA CZE NIA POD CZAS EVEN TÓW CZY KON FE REN CJI 
KLU CZO WA JEST PEŁ NA WSPÓŁ PRA CA OR GA NI ZA TO RA Z POD WY KO NAW CĄ.
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łą zna jo mo ścią da ne go ję zy ka ob ce go. Pro fe -
sjo nal nie przy go to wa na trans la cja po zwa la
jed nak od cią żyć uczest ni ków spo tka nia, któ -
rzy dzię ki te mu mo gą sku pić się je dy nie
na me ry to ry ce. 

WZA JEM NE ZA UFA NIE 
Za pew nie nie wy so kiej ja ko ści tłu ma cze nia

pod czas mię dzy na ro do wych wy da rzeń to
waż ne za da nie spo czy wa ją ce na agen cjach
even to wych oraz (z ra cji swo jej spe cy fi ki)
na fir mach PCO i DMC. Szcze gól nie istot na
wy da je się być współ pra ca z za ufa nym 
do staw cą usług trans la tor skich, a tak że we -
ry fi ko wa nie wy ło nio nych w prze tar gu pod -
wy ko naw ców. Ko niecz ne jest też do kład ne
okre śle nie wa run ków umo wy, ta kich jak
czas pra cy tłu ma czy, ich prze rwy czy re ago -
wa nie w sy tu acji kie dy event się prze dłu ża.
– Suk ces za le ży od wie lu czyn ni ków, m.in.
od za an ga żo wa nia tłu ma czy, któ rzy nie rzad -
ko mu szą do kształ cać się w za kre sie ję zy ka
bran żo we go wy ko rzy sty wa ne go pod czas
kon fe ren cji na uko wych czy biz ne so wych.
Klu czo we jest, aby był to part ner, któ re mu
mo że my za ufać. Ja ko or ga ni za tor mu si my
mieć pew ność, że pod wy ko naw cy w rów nym
stop niu za le ży na wy so kiej ja ko ści świad czo -
nej usłu gi. Waż ną ce chą jest rów nież ela -
stycz ność i kre atyw ność firm, z któ ry mi
współ pra cu je my. W przy pad ku kon fe ren cji
czę sto zda rza ją się nie prze wi dy wal ne sy tu -
acje wpły wa ją ce na pra cę tłu ma czy, np. zmia -
na ko lej no ści wy kła dów lub do dat ko wa,
nie za pla no wa na wcze śniej pre lek cja. Współ -
pra ca w ta kich mo men tach naj czę ściej we -
ry fi ku je czy fir ma tłu ma cze nio wa jest god na
za ufa nia – mó wi Ewa Woch, wi ce pre zes Tar -
gów w Kra ko wie. 

WAŻ NE ELE MEN TY
Tłu ma cze nia sy mul ta nicz ne są naj chęt niej

wy bie ra ną for mą pra cy trans la tor skiej ze
wzglę du na du żą oszczęd ność cza su. Roz wój
tech no lo gii spra wia, że sys te my do pra cy sy -
mul ta nicz nej mo gą być sto so wa ne na wet
pod czas wiel kich wy da rzeń, choć w tym
przy pad ku istot nym ogra ni cze niem by wa

koszt sprzę tu (np. bez prze wo do wych od bior -
ni ków ze słu chaw ka mi dla go ści). Ko lej nym
aspek tem, któ ry nie po zo sta je bez zna cze nia,
są moż li wo ści tech nicz ne obiek tu, w któ rym
od by wa się da ny event. Jak się oka zu je, nie
wszę dzie tłu ma cze nie sy mul ta nicz ne da się
bez pro ble mo wo zre ali zo wać. Waż ne jest
cho ciaż by za pew nie nie do brej wi docz no ści
z ka bi ny tłu ma czy, obej mu ją cej ekra ny
z pre zen ta cja mi. War to rów nież po in stru -
ować oso by wy stę pu ją ce, że by mó wi ły
do mi kro fo nu – pre le gen ci czę sto za po mi na -
ją o tym, że tłu macz nie sły szy osób znaj du -
ją cych się po za je go ka bi ną. 

KA BI NY DO LA MU SA?
Roz wój tech no lo gii te le in for ma tycz nych

w tym sze ro ko pa smo we go in ter ne tu od kil -
ku lat otwie ra zu peł nie no we moż li wo ści dla
or ga ni za to rów even tów oraz firm świad czą -
cych usłu gi trans la tor skie. Co raz po pu lar -
niej sze sta je się tłu ma cze nie sy mul ta nicz ne
na od le głość. Sa ma idea nie jest aż tak 
no wa, gdyż wcze śniej ta kie tech ni ki by ły
wy ko rzy sty wa ne w przy pad ku tłu ma cze nia
kon se ku tyw ne go. – W sy tu acji, gdy ktoś
z uczest ni ków, np. tłu macz, nie mógł być
na miej scu, od kil ku de kad sto so wa no tłu -
ma cze nia te le fo nicz ne. Ta ka me to da jest wy -
ko rzy sty wa na już od daw na, ma jed nak
spo ro wad, wy ni ka ją cych przede wszyst kim
z bra ku kon tak tu wzro ko we go i do stę pu
do in for ma cji nie wer bal nych oraz z za kłó -
ceń sy gna łu dźwię ko we go. Pod ko niec
XX w. i na po cząt ku obec ne go stu le cia po ja -
wi ły się no we roz wią za nia. Jed nym z nich są
wi de okon fe ren cje. Za zwy czaj są to sys te my
opar te na prze ka zie jed no ka na ło wym, gdzie
na raz mo że mó wić tyl ko jed na oso ba – wy ja -
śnia Da nu ta Prze piór kow ska, tłu macz ka kon -
fe ren cyj na i przy się gła ję zy ków an giel skie go
i ro syj skie go, człon ki ni władz Pol skie go Sto -
wa rzy sze nia Tłu ma czy Kon fe ren cyj nych
(PSTK). Wi de okon fe ren cje sto so wa ne są
m.in. w przy pad ku tłu ma cze nia roz praw są -
do wych, co jest re gu lo wa ne przez pra wo Unii
Eu ro pej skiej. Jed nak że dla or ga ni za to rów wy -
da rzeń MI CE cie kaw szym roz wią za niem wy -

da ją się być sys te my tłu ma czeń sy mul ta nicz -
nych na od le głość, czy li tzw. Re mo te Si mul -
ta ne ous In ter pre ting (RSI). Za miast
tra dy cyj nych ka bin sto su je się w nich prze -
kaz wi deo – tłu macz ob ser wu je ca łe wy da -
rze nie na ekra nie kom pu te ra, tak jak by był
na nim oso bi ście. Co wię cej, tłu ma cze ma ją
moż li wość łącz no ści mię dzy so bą, i to za rów -
no je śli cho dzi o tłu ma czy z tej sa mej pa ry
ję zy ko wej, jak też oso by pro wa dzą ce trans la -
cje z in nych ję zy ków. Te go ty pu za bieg
umoż li wia tzw. tłu ma cze nie z re laya (do -
słow nie: szta fe to we), czy li za po śred nic twem
in ne go ję zy ka. To wszyst ko spra wia, że RSI
to zde cy do wa nie bar dziej skom pli ko wa ne
tech nicz nie roz wią za nie, gdyż wy ma ga za -
pew nie nia do brej łącz no ści na kil ku lub kil -
ku na stu ka na łach jed no cze śnie. Te go ty pu
sys te my wciąż moż na uznać za no wość. Cho -
ciaż nie są jesz cze roz po wszech nio ne w na -
szym kra ju, to pol scy tłu ma cze ma ją już
do świad cze nia w pra cy z ni mi, co wy ni ka
z te go, że czę sto zda rza im się ob słu gi wać za -
gra nicz ne kon fe ren cje. Jak sa mi przy zna ją
pra ca na od le głość wy ma ga jed nak zmia ny
wie lu przy zwy cza jeń. – Pew nym pro ble mem
jest fakt, że dru ga oso ba tłu ma czą ca znaj du -
je się zwy kle w in nym miej scu. W tra dy cyj -
nej ka bi nie tłu ma cze sie dzą obok sie bie
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i mo gą po ro zu mie wać się ge sta mi. W sys te -
mach od le gło ścio wych je dy ną moż li wo ścią
jest po ro zu mie wa nie się za po mo cą pa ne lu
wi deo oraz przez apli ka cję What sApp. To
spo re utrud nie nie przy pra cy w pa rze, ale
po prze szko le niu uda je się to wy ko nać. Nie -
złym po my słem jest, aby tłu ma cze, któ rzy
nie współ pra co wa li do tej po ry w ta kim 
sys te mie, po zna li się wcze śniej, np. przez
What sApp i umó wi li się, jak bę dzie wy glą -
dać ich ko ope ra cja – mó wi Alek san der Ja -
ki mo wicz, tłu macz kon fe ren cyj ny ję zy ków 
an giel skie go, ro syj skie go i ukra iń skie go,
czło nek PSTK oraz mię dzy na ro do we go 
sto wa rzy sze nia tłu ma czy kon fe ren cyj nych
AIIC (In ter na tio nal As so cia tion of Con fe ren -
ce In ter pre ters).

ZA LE TY I WY MA GA NIA
Tłu ma cze nia na od le głość ma ją spo ro za let.

Przede wszyst kim wska zu je się na ko rzy ści fi -
nan so we – tłu ma cze nie mu szą wy da wać pie -
nię dzy na do jaz dy czy ko rzy stać z noc le gów.
To istot ne, szcze gól nie w przy pad ku du żych
even tów oraz ta kich, gdzie uczest ni cy po słu -
gu ją się wie lo ma ję zy ka mi, czy li wte dy kie dy
tłu ma czy po trze ba na praw dę wie lu. Wśród
in nych zna czą cych za let RSI moż na jesz cze
wy mie nić cho ciaż by do stęp do tłu ma czy

rzad kich ję zy ków, któ rzy mo gą być nie do -
stęp ni w da nym mie ście i je go naj bliż szej oko -
li cy, za pew nie nie tłu ma cze nia mi mo np.
nie sprzy ja ją cych wa run ków po go do wych
unie moż li wia ją cych do tar cie na miej sce czy
za trud nie nie w cha rak te rze tłu ma czy osób
z nie peł no spraw no ścia mi (ta kich, któ re
w prze ciw nym ra zie mo gły by mieć pro blem
z do jaz dem). Re zy gna cja z ka bin da je
przy oka zji moż li wość po więk sze nia prze -
strze ni even to wej czy sa li kon fe ren cyj nej. Mi -
mo tych wszyst kich plu sów nie za po mi naj my, 

\że sys te my tłu ma czeń sy mul ta nicz nych
na od le głość ma ją też kil ka istot nych ogra ni -
czeń. Przede wszyst kim brak wi docz no ści tłu -
ma czy po wo du je, że kon fe ren cja czy event
sta ją się bar dziej zde per so na li zo wa ne. Nie kie -
dy wy stę pu ją ce pod czas ta kich wy da rzeń oso -
by za po mi na ją, że są tłu ma czo ne co spra wia,
że mó wią lub ge sty ku lu ją szyb ko, a to utrud -
nia ich wła ści we prze tłu ma cze nie. RSI wią że
się też z więk szym ry zy kiem uste rek tech nicz -
nych, wśród któ rych na pro wa dze nie wy su -
wa ją się prze rwy w łącz no ści. Po za tym na le ży
pa mię tać o ry zy ku wła ma nia do sys te mu in -
for ma tycz ne go, przez co ko niecz ne jest za -
pew nie nie du że go bez pie czeń stwa IT. Koszt
ob słu gi tech nicz nej sys te mu RSI sta je się
przez to wyż szy. Z re gu ły je den tech nik po -

wi nien zaj mo wać się tyl ko jed ną pa rą ję zy ko -
wą, aby móc szyb ko re ago wać w ra zie ja kich -
kol wiek pro ble mów. Co raz czę ściej zda rza się,
że usłu ga mi trans la tor ski mi zaj mu ją się dwie
fir my: agen cja tłu ma czy oraz do staw ca sys te -
mu RSI. – Waż na jest więc do bra współ pra ca
obu tych firm. Po nie waż tłu ma cze nie mo gą
bez po śred nio za py tać tech ni ka o róż ne kwe -
stie, wszyst ko od by wa się prze cież zdal nie,
agen cja tłu ma czeń mu si od gry wać bar dziej
ak tyw ną ro lę niż ma to miej sce pod czas stan -
dar do wych re ali za cji – za rów no przed wy da -
rze niem, po zy sku jąc nie zbęd ne ma te ria ły
od pre le gen tów, jak i w je go trak cie, prze sy ła -
jąc na bie żą co no we ma te ria ły i od po wia da jąc
na ewen tu al ne py ta nia – za uwa ża Alek san der
Ja ki mo wicz.

CO ZA PEW NIĆ?
Tłu ma cze nie na od le głość mo że być re ali zo -

wa ne pod wa run kiem za pew nie nia wy so kich
stan dar dów tech nicz nych. Trze ba w związ ku
z tym za dbać o sze ro ko pa smo we łą cze in ter -
ne to we – za rów no w miej scu, w któ rym od -
by wa się im pre za, jak i w do mu tłu ma cza.
Wy klu czo ne jest ko rzy sta nie z Wi -Fi, a łą cza
mu szą być prze te sto wa ne jesz cze przed wy da -
rze niem. Je śli tłu macz znaj du je się na in nym
kon ty nen cie pew nym pro ble mem mo że być
róż ni ca stref cza so wych, co trze ba wziąć
pod uwa gę pla nu jąc event. Bez względ nie na le -
ży pa mię tać o tym, aby za pew nić tłu ma czo wi
do brą wi docz ność po przez od po wied nie usta -
wie nie ka mer. Mi mo tych dość wy so kich wy -
ma gań tech nicz no -lo gi stycz nych, za le ty
pro wa dze nia tłu ma czeń na od le głość, zwią za -
ne ko niec koń ców z niż szy mi kosz ta mi, po -
wo du ją, że sys te my RSI są co raz czę ściej
spo ty ka ne pod czas wy da rzeń biz ne so wych
prak tycz nie każ de go ty pu. Być mo że wkrót ce
na szer szą ska lę po ja wią się też w Pol sce. – Jak
do tąd ni gdy nie ko rzy sta li śmy z tech no lo gii
tłu ma czeń na od le głość, jed nak że nie wy klu -
cza my moż li wo ści wpro wa dze nia te go roz wią -
za nia wprzy szło ści. Podwa run kiem, że bę dzie
od po wia da ło wy ma ga niom or ga ni zo wa ne go
przez nas wy da rze nia – za pew nia Ewa Woch.
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Zgod nie z pro gno za mi UNW TO (Świa to -
wa Or ga ni za cja Tu ry sty ki) do 2030 r. licz ba
za gra nicz nych po dró ży tu ry stycz nych na
ca łym świe cie wzro śnie do ok. 1,8 mld wy -
jaz dów. To o 400 mln wię cej niż w ubie głym
ro ku. Wzro sty są dy na micz ne, na co du ży
wpływ ma ją wła śnie wy ciecz ki re ali zo wa ne
przez Chiń czy ków. Jesz cze w 2000 r. za gra -
ni cę wy jeż dża ło ok. 10 mln oby wa te li te go
kra ju. Za le d wie 10 lat póź niej by ło ich
57 mln, a już w 2018 r. war tość ta wy nio sła,
ba ga te la, 162 mln osób (zgod nie z pro gno -
za mi w tym ro ku za ob ser wu je my ko lej ne
wzro sty, do ok. 180 mln). Nie to jest jed nak
naj cie kaw sze. – Na uwa gę za słu gu je fakt, 
że do tej po ry pra wie 90 proc. miesz kań ców
Chin nie po sia da pasz por tu. Nie stać ich
po pro stu na da le kie po dró że, dla te go ta ki
do ku ment nie jest im po trzeb ny – po wie -
dział Wol fgang Georg Arlt, za ło ży ciel i dy -
rek tor Chi na Out bo und To urism Re se arch
In sti tu te (CO TRI), pod czas wy kła du wy -
gło szo ne go na tar gach ACE of M.I.C.E.
Exhi bi tion w Stam bu le.

CI SZA PRZED BU RZĄ
W związ ku z tym, wszyst kie wy so kie i dy -

na micz nie ro sną ce sta ty sty ki do ty czą ce
chiń skich tu ry stów de fac to ge ne ro wa ne są
za le d wie przez 10 proc. oby wa te li – lu dzi
naj za moż niej szych, prze waż nie miesz kań -

ców naj waż niej szych miast. – Ten stan rze -
czy stop nio wo się jed nak zmie nia. Chiń skie
spo łe czeń stwo jest co raz bo gat sze, na le ży 
się za tem spo dzie wać zwięk sze nia licz by za -
gra nicz nych wy jaz dów z Pań stwa Środ ka.
Szcze gól nie, że Chiń czy cy to na ród, któ ry

THINK INCENTIVE

INCENTIVE DLA CHIŃCZYKÓW.
TAK, ALE POD 

PEWNYMI WARUNKAMI

JUŻ DZISIAJ OK. 11 PROC. WSZYSTKICH TURYSTÓW TO CHIŃCZYCY. JAK PRZEWIDUJĄ ANALITYCY
UNWTO DO 2030 R. ICH LICZBA JESZCZE SIĘ ZWIĘKSZY – CO PIĄTY TURYSTA BĘDZIE POCHODZIŁ 

Z PAŃSTWA ŚRODKA. WŚRÓD NICH CORAZ WIĘKSZĄ GRUPĘ STANOWIĄ GOŚCIE BIZNESOWI 
– UCZESTNICY WYJAZDÓW INCENTIVE ORAZ KONFERENCJI I KONGRESÓW. DLA ORGANIZATORÓW

IMPREZ MICE TO BARDZO ATRAKCYJNY RYNEK, W DODATKU Z OGROMNYM POTENCJAŁEM. 
POD WARUNKIEM, ŻE ZNA SIĘ RZĄDZĄCE NIM REGUŁY.
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lu bi i bar dzo chce po dró żo wać. Tym, co ich
po wstrzy mu je, jest brak od po wied nich
środ ków na ten cel. Jak tyl ko po pra wia się
ich kon dy cja fi nan so wa, chęt nie wy da ją
pie nią dze na tu ry sty kę. Uwa ża ją ją za waż ny
czyn nik wpły wa ją cy na wzrost ja ko ści i ogól -
ne go za do wo le nia z ży cia – tłu ma czył 
Wol fgang Georg Arlt. To rów nież cen na in -
for ma cja dla dzia ła ją cych na chiń skim ryn -
ku firm i kor po ra cji oraz du ża szan sa 
dla or ga ni za to rów tu ry sty ki biz ne so wej. 
Po dró że, w tym przede wszyst kim za gra nicz -
ne wy jaz dy in cen ti ve, sta no wią bo wiem 
dla tam tej szych pra cow ni ków i part ne rów
han dlo wych jed no z naj sku tecz niej szych 
na rzę dzi mo ty wa cyj nych. Więk szość przed -
się bior ców zda je so bie z te go spra wę, zle ca jąc
spo ro te go ty pu ak tyw no ści. Nie jed no krot -
nie zda rza się, że bio rą w nich udział 
rów nież ro dzi ny za pro szo nych osób, co za -
uwa żal nie zwięk sza bu dże ty prze zna cza ne
na ta kie pro jek ty. 

MIEJ SCE DLA KAŻ DE GO
Chiń czy cy naj czę ściej wy jeż dża ją do de -

sty na cji po ło żo nych w Azji, czy li sto sun ko -
wo bli sko. Co raz wię cej grup kie ru je się
jed nak da lej, prze waż nie do Sta nów Zjed no -
czo nych, Eu ro py i na Bli ski Wschód. Wy ni -
ka to z te go, że klien ci, któ rzy do pie ro

za czy na ją po dró żo wać – za rów no je że li cho -
dzi o wy jaz dy in dy wi du al ne, jak i MI CE
– w pierw szej ko lej no ści po zna ją mniej od -
le głe kie run ki, co w du żej mie rze wy ni ka
z bu dże tów, ja ki mi dys po nu ją. Ape tyt ro śnie
jed nak w mia rę je dze nia, dla te go póź nej pra -
gną od wie dzać rów nież in ne za kąt ki świa ta.
Naj lep szym do wo dem jest fakt, że wśród
dzie się ciu naj bar dziej po pu lar nych miejsc
na wy jaz dy z Chin, aż dzie więć znaj du je się
w Azji. To ko lej no: Hong kong, Ma kau (kla -
sy fi ko wa ne ja ko od dziel ne pań stwa) oraz
Taj lan dia, Ja po nia, Wiet nam, Ko rea Po łu -
dnio wa, Sin ga pur, Ma le zja, USA (je dy ny
nie azja tyc ki kraj) i Taj wan. Co cie ka we, jesz -
cze na po cząt ku de ka dy wspo mnia na pierw -
sza dzie siąt ka przy cią ga ła aż 80 proc.
wszyst kich go ści z Pań stwa Środ ka. W ubie -
głym ro ku jej udział spadł jed nak do 70
proc., na rzecz od le glej szych kie run ków.
Dla te go na chiń skich tu ry stach mo gą sko -
rzy stać prak tycz nie wszyst kie de sty na cje.
– Te mniej oczy wi ste znaj dą zwo len ni ków
wśród osób już po dró żu ją cych, któ re by ły
w wie lu róż nych miej scach i pra gną po zna -
wać no we. Z ko lei naj bar dziej po pu lar ne
mia sta i re gio ny mo gą upa try wać swo jej
szan sy w przy cią ga niu klien tów (90 proc.
po pu la cji), któ rzy do tej po ry ni gdzie nie
wy jeż dża li – mó wił Wol fgang Georg Arlt.

DU ŻE PIE NIĄ DZE
Chiń skich tu ry stów cha rak te ry zu je to, że

z re gu ły są to go ście, któ rzy, je że li już de cy du -
ją się na po dróż, wy da ją w jej trak cie spo ro
pie nię dzy. Do ty czy to grup in dy wi du al nych,
ale przede wszyst kim MI CE. Wy star czy
przy po mnieć o wy jeź dzie in cen ti ve do Fran -
cji, na któ ry w 2015 r. pre zes chiń skiej fir my
ko sme tycz no -spo żyw czej Tiens za brał aż 6,4
tys. swo ich pra cow ni ków. Jak po da je TVN24
BiS pod czas czte ro dnio we go po by tu wy da no
ok. 13 mln eu ro. To oczy wi ście je den z naj -
bar dziej spek ta ku lar nych przy kła dów, ale
wy so ko bu dże to wych re ali za cji nie bra ku je.
We dług in for ma cji CO TRI (przy go to wa nych
na pod sta wie da nych UNW TO, agen cji rzą -
do wej Chi na Na tio nal To urism Ad mi ni stra -
tion oraz Mi ni ster stwa Han dlu Chiń skiej
Re pu bli ki Lu do wej) w 2017 r. na za gra nicz -
ne po dró że Chiń czy cy wy da li ok. 258 mld
do la rów. Po za sfi nan so wa niem kosz tów po -
dró ży, za kwa te ro wa nia i za ku pów (z któ rych
sły ną w wie lu re jo nach świa ta) pie nią dze są
przez nich prze zna cza ne na róż ne go ro dza ju
uni kal ne prze ży cia i atrak cje. Tu du że po le
do po pi su ma ją agen cje in cen ti ve, spe cja li zu -
ją ce się w te go ty pu dzia ła niach. Bu du jąc pro -
gra my in cen ti ve dla go ści z Chin mo gą
wy ka zać się kre atyw no ścią i za pro po no wać
na praw dę wie le – li czy się przede wszyst kim
efekt, bu dżet czę sto scho dzi na dru gi plan. 

SPE CY FICZ NE WY MA GA NIA
Ale to wła śnie błęd na oce na po trzeb i przy -

zwy cza jeń go ści z Chin by wa pro ble ma tycz -
na, sta no wiąc jed ną z naj częst szych przy czyn
zra że nia ich do da nej de sty na cji. Wy ma ga nia
tej gru py klien tów są co raz wyż sze, za czym
zda ją się nie na dą żać nie któ rzy or ga ni za to -
rzy. Nie wol no te go lek ce wa żyć. Stwo rze nie
moż li wo ści do przy sło wio we go „zro bie nia
zdjęć” już nie wy star czy. – Li czą się uni kal ne
atrak cje, zwią za ne z na tu rą, lo kal ną kul tu rą,
spo łecz no ścią, sło wem ze spe cy fi ką da ne go
miej sca. W prze ciw nym ra zie tu ry ści mo gą
po czuć się znie chę ce ni. Stra ty są wte dy 
oczy wi ste. Po pierw sze nie bę dą skłon ni re -
ko men do wać na szej de sty na cji swo im zna jo -



mym, po dru gie, ofe ru jąc stan dar do we 
pro gra my, nie jed no krot nie w pa kie tach,
na wła sne ży cze nie po zba wia my się szan sy
na do dat ko wy za ro bek. Tu ry ści naj praw do -
po dob niej spę dzą też u nas mniej cza su. War -
to pa mię tać, że Chiń czy cy zwra ca ją uwa gę
na ja kość i jej prze ło że nie na ce nę. To dla
nich waż niej sze niż ni skie kosz ty, w za mian
za je dy nie pod sta wo we świad cze nia – mó wił
Wol fgang Georg Arlt. Pod czas wy kła du wy -
gło szo ne go na ACE of M.I.C.E. Exhi bi tion
za ło ży ciel CO TRI po dał przy kład Tu ne zji.
Tam tej sze agen cje nie wy czu ły po trzeb chiń -
skich tu ry stów, ofe ru jąc im głów nie po by ty
wy po czyn ko we. Atrak cyj ne dla Eu ro pej czy -
ków, oka za ły się nie ste ty zu peł nie nie tra fio -
ną pro po zy cją dla go ści z Chin, lu bią cych
spę dzać czas ak tyw nie. – Błę dem jest tak że
po zy cjo no wa nie się ja ko luk su so wa de sty na -
cja, przy jed no cze snym moc nym scho dze niu
z cen, pod pre sją chiń skich agen cji i to uro pe -
ra to rów. Tra ci my wte dy wia ry god ność, za ra -
bia my sto sun ko wo nie wie le, na pew no nie
ty le, ile mo gli by śmy za ro bić, na do da tek ist -
nie je du że praw do po do bień stwo, że po ten -
cjał miej sca, któ re ofe ru je my, szyb ko się
wy czer pie. Spo tka ło to m.in. Ma le di wy, któ -
re w 2015 r. od wie dzi ło 365 tys. Chiń czy ków.
W 2017 r. przy je cha ło ich już tyl ko 305 tys.
Po dob nie Mau ri tius – w 2015 r. przy cią -
gnął 90 tys. tu ry stów z Chin, dwa la ta póź -
niej o jed ną trze cią mniej – tłu ma czył
Wol fgang Georg Arlt. Wresz cie waż nym ele -
men tem pro mo cji de sty na cji po win na być
sper so na li zo wa na ko mu ni ka cja – uka za nie
dla cze go war to ją od wie dzić, co ją wy róż nia,
ja kie nie po wta rzal ne atrak cje się w niej znaj -
du ją, w czym jest lep sza od kon ku ren cji. 

WI ZA I SA MO LOT
Ko lej ne waż ne czyn ni ki uła twia ją ce po zy -

ska nie klien tów z Pań stwa Środ ka to bez po -
śred nie po łą cze nia lot ni cze i re gu la cje
wi zo we. Je że li cho dzi o pierw szą z tych kwe -
stii, do brze wie dzą o tym li nie lot ni cze. W la -
tach 2017-2018 każ de go ro ku uru cha mia ły
one po po nad sto no wych, re gu lar nych lo -
tów do chiń skich miast. Głów nie tych mniej

zna nych, dru gie go i trze cie go rzę du, cho ciaż
nie tyl ko. Eks pan sja roz wi ja się bo wiem
dwu to ro wo. – Mniej sze de sty na cje na ca łym
świe cie łą czo ne są z naj więk szy mi chiń ski -
mi me tro po lia mi – to z nich po cho dzą prze -
cież tu ry ści szu ka ją cy mniej oczy wi stych
miejsc na wy po czy nek. Z ko lei naj więk szym
świa to wym me tro po liom za le ży na bez po -
śred nich lo tach do mniej szych miast w Chi -
nach – gdyż stam tąd mo gą naj ła twiej
po zy skać klien tów, któ rzy do pie ro za czy na -
ją po dró żo wać – po wie dział Wol fgang Georg
Arlt. Po dob nie rzecz ma się w przy pad ku
wiz. Pań stwa, któ rym za le ży na przy cią ga niu
chiń skich grup, po win ny po my śleć o otwar -
ciu no wych cen trów wi zo wych, a przy naj -
mniej punk tów przyj mo wa nia wnio sków
wi zo wych – nie tyl ko w Szan gha ju, Pe ki nie,
Kan to nie czy Shen zhen, ale tak że w mniej -
szych ośrod kach. Oczy wi ście, przy naj mniej
je że li cho dzi o biz nes tu ry stycz ny, naj le piej
by ło by po my śleć o cał ko wi tym znie sie niu
obo wiąz ku wi zo we go. – W Eu ro pie zro bi ły
to m.in. Bo śnia i Her ce go wi na, Al ba nia,
a nie daw no Ser bia. Po su nię cie oka za ło się
na ty le sku tecz ne, że licz ba wi zyt Chiń czy -
ków w ostat nim z tych kra jów zwięk szy ła się
aż o 500 proc. Pań stwa, któ re się na to nie
zde cy du ją, w tym m.in. człon ko wie Unii Eu -
ro pej skiej i stre fy Schen gen mo gą po zo stać
w ty le – mó wił Wol fgang Georg Arlt. Jak po -
da je CO TRI na wpro wa dze nie bez wi zo we -
go ru chu dla oby wa te li chiń skich sku si ło się
do tej po ry 27 kra jów, co cie ka we głów nie
wy spiar skich i tu ry stycz nych (m.in. Zjed no -
czo ne Emi ra ty Arab skie, In do ne zja, Bar ba -
dos, Ba ha my, Ja maj ka, Ekwa dor, Fi dżi,
Mau ri tius, Se sze le, Ma ro ko, Tu ne zja). Ko lej -
ne 39 ofe ru je tzw. vi sa on ar ri val, czy li moż -
li wość otrzy ma nia wi zy na gra ni cy.

PIE NIĄ DZE I PO LI TY KA
Co jesz cze wy róż nia chiń skich klien tów?

Oka zu je się, że jed ną z klu czo wych dla nich
kwe stii są płat no ści mo bil ne. – W nie któ -
rych miej scach w Chi nach nie moż na już
pła cić go tów ką, w grę wcho dzi tyl ko kar ta
płat ni cza, kre dy to wa lub smart fon. Dla

Chiń czy ków to stan dard (np. plat for ma 
Ali pay – przyp. red.), są do te go przy zwy cza -
je ni. W związ ku z tym ocze ku ją, że stwo rzy -
my im ta kie sa me wa run ki w de sty na cjach, 
któ re od wie dza ją. Brak ta kiej moż li wo ści,
mo że bu dzić ich roz cza ro wa nie – za uwa żył 
Wol fgang Georg Arlt. Po dob nie, jak brak 
in for ma cji o ofer cie, do stęp nych atrak cjach 
czy in fra struk tu rze w ję zy ku chiń skim. 
Do brym po my słem wy da je się rów nież za -
in sta lo wa nie nie zwy kle po pu lar ne go w Chi -
nach ko mu ni ka to ra We Chat, aby za je go
po śred nic twem prze ka zy wać naj waż niej sze
in for ma cje tu ry stom i part ne rom z Pań stwa
Środ ka. – Dzię ki te mu po czu ją się oni kom -
for to wo i z pew no ścią chęt niej wy bio rą na szą
ofer tę. To istot ny ele ment bu do wa nia prze -
wa gi kon ku ren cyj nej – do dał Wol fgang
Georg Arlt. Nie mniej waż na jest też at mos -
fe ra po li tycz na i re la cje dy plo ma tycz ne
z kra ja mi, w któ rych znaj du ją się pro mo wa -
ne przez po szcze gól ne agen cje de sty na cje.
Wpływ chiń skie go rzą du na to, gdzie wy jeż -
dża ją je go oby wa te le, jest więk szy niż mo gło -
by się wy da wać. – Chi ny ma ją ostat ni mi
cza sy do bre sto sun ki z Pa na mą. Od ra zu da -
ło się za ob ser wo wać wię cej wy jaz dów tu ry -
stycz nych i in cen ti ve w tam tym kie run ku.
Prze ci wień stwem jest Ko rea Po łu dnio wa,
z któ rą re la cje się po gor szy ły. Chiń ski rząd
za le cił więc miej sco wym biu rom, aby po -
wstrzy ma ły się od wy sy ła nia tam tu ry stów.
Tak się też sta ło, za no to wa no wy raź ny spa -
dek za in te re so wa nia tym kra jem – mó wił
Wol fgang Georg Arlt.

Ry nek chiń ski bez wąt pie nia sta no wi pew -
ne wy zwa nie. Tam tej si tu ry ści wy ma ga ją
szcze gól ne go po dej ścia i aten cji, co mo że
oka zać się dla nie któ rych agen cji do syć pro -
ble ma tycz ne. Z dru giej stro ny ich moż li wo -
ści fi nan so we, chęć bu do wa nia ory gi nal nych
pro gra mów, ko rzy sta nia z naj lep szych atrak -
cji i luk su so wych ve nu es, są w sta nie zre -
kom pen so wać te nie do god no ści. To bez
wąt pie nia ry nek z wiel kim po ten cja łem, któ -
ry jesz cze przez wie le lat się nie wy czer pie.
Li czy się je dy nie wła ści we po dej ście. 

� Mi chał Ka la rus

THINK INCENTIVE
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Kłę by uno szą cej się wo dy, za pie ra ją ce dech
w pier siach wi do ki, nie wiel kie wy sep ki, tro pi -
kal na ro ślin ność, eg zo tycz ne pta ki i zwie rzę -
ta. Po ło żo ne na ar gen tyń sko -bra zy lij skiej
gra ni cy wo do spa dy Igu azu urze ka ją swo im
ogro mem i pięk nem, gwa ran tu jąc od po czy -
nek od miej skie go zgieł ku, w sa mym ser cu
tro pi kal ne go la su desz czo we go. Sze ro kie
moż li wo ści przy go to wa nia pro gra mów dla
grup spra wi ły, że jest to miej sce, któ re każ -
de go ro ku przy cią ga co raz wię cej klien tów
MI CE, prak tycz nie z ca łe go świa ta. 

NO WE OBIEK TY
W tym tek ście sku pi my się głów nie na za -

pre zen to wa niu ar gen tyń skiej czę ści wo do spa -
dów. Dla cze go? Po nie waż ok. 80 proc. z nich
le ży na te ry to rium Ar gen ty ny (wła ści wie jest
to je den wo do spad, ma ją cy sze ro kość ok. 2 km
i skła da ją cy się z pra wie 300 mniej szych pro -
gów – stąd dla uprosz cze nia sto su je się licz bę
mno gą). Nie zna czy to, że Bra zy lii od wie dzić
nie war to – więk szość pro gra mów uwzględ nia
wi zy tę w obu kra jach, obie de sty na cje współ -
pra cu ją też ze so bą, aby uatrak cyj nić ofer tę. To

w Ar gen ty nie tu ry ści znaj dą jed nak naj bar -
dziej spek ta ku lar ne wi do ki, naj wię cej atrak -
cji, bę dą mo gli z bli ska po czuć si łę na tu ry.
Dru ga istot na kwe stia to in fra struk tu ra, 
któ ra po ar gen tyń skiej stro nie jest w sta nie
nie tyl ko spro stać ocze ki wa niom go ści biz -
ne so wych, ale też za chwy cić ich ory gi nal ną,
awan gar do wą ar chi tek tu rą i kli ma tem.
W oko li cach ar gen tyń skie go Pu er to Igu azú
no we ho te le za czę ły po wsta wać od ok. 2008 r.
Ist nie ją ce wcze śniej pod da no grun tow nej 
mo der ni za cji. Du ża w tym za słu ga klien tów
MI CE, któ rzy co raz czę ściej in te re so wa li się tą

de sty na cją, na pę dza jąc ko niunk tu rę. Efek tem
jest ma sa no wych obiek tów (w su mie ok.
50 róż nej kla sy ho te li, dys po nu jących po nad
9 tys. łó żek), w tym bo ga ty wy bór za to pio nych
w dżun gli 4- i 5-gwiazd ko wych ho te li, luk su -
so wych lod ge i re zy den cji. Wszyst kie zo sta ły
wy bu do wa ne zgod nie z re stryk cyj ny mi prze -
pi sa mi, ma ją cy mi na ce lu ochro nę śro do wi ska
na tu ral ne go. Dzię ki te mu go ście, wprost ze
swo ich po koi lub dom ków, mo gą po dzi wiać
tęt nią cy ży ciem tro pi kal ny las desz czo wy. In -
for ma cją, któ ra ucie szy or ga ni za to rów, jest też
fakt, że w Ar gen ty nie za gra nicz ni tu ry ści mo -

WODOSPADY IGUAZU
– INCENTIVE W SERCU NATURY 
Wodospady Iguazu to bez wątpienia jeden z przyrodniczych cudów świata. Ze względu na ponadprzeciętną
atrakcyjność turystyczną, dobrą lokalizację, ale i wysokiej jakości infrastrukturę są destynacją idealnie nadającą się do
organizacji imprez MICE.  

THINK DESTINATION 

HOTELE (WYBÓR):
� Amerian Portal del Iguazu, https://portaldeliguazu.com, pokoje: 103, sale

konferencyjne/przestrzenie eventowe: 3 (możliwość podziału), max. pojemność
(ust. teatralne): 200 osób

� Gran Meliá Iguazu, www.melia.com, pokoje: 176, sale konferencyjne/przestrzenie
eventowe: 3, max. pojemność (ust. teatralne): 600 osób

� Iguazu Grand Resort, Spa & Casino, www.iguazugrand.com, pokoje: 134, sale
konferencyjne/przestrzenie eventowe: 7 (możliwość podziału), max. pojemność
(ust. teatralne): 700 osób

� La Aldea de la Selva Lodge, http://laaldeadelaselva.com, pokoje: 30, sale
konferencyjne/przestrzenie eventowe: 4, max. pojemność (ust. teatralne): 180 osób

� Loi Suites Iguazu Hotel, https://loisuites.com.ar, pokoje: 159, sale
konferencyjne/przestrzenie eventowe: 5, max. pojemność (ust. teatralne): 400 osób

� Mercure Iguazu Hotel Iru, www.accorhotels.com, pokoje: 100, sale

konferencyjne/przestrzenie eventowe: 5 (możliwość podziału), max. pojemność
(ust. teatralne): 300 osób

� Panoramic Grand Hotel, www.panoramicgrand.com, pokoje: 91, sale
konferencyjne/przestrzenie eventowe: 3, max. pojemność (ust. teatralne): 300 osób

� Raíces Esturion & Lodges, www.raicesesturion.com, pokoje: 124, sale
konferencyjne/przestrzenie eventowe: 5, max. pojemność (ust. teatralne): 350 osób

� Saint George Hotel, www.hotelsaintgeorge.com, pokoje: 130, sale
konferencyjne/przestrzenie eventowe: 3, max. pojemność (ust. teatralne): 170 osób

� Village Cataratas, http://web.villagecataratas.com, pokoje: 80, sale
konferencyjne/przestrzenie eventowe: 2 (+ rozległy teren zewnętrzny), 
max. pojemność (ust. teatralne): 200 osób

� Falls Iguazu Hotel & Spa, https://hotelfallsiguazu.com, pokoje: 95
� Mérit Iguazu Hotel, www.amerian.com, pokoje: 87
� Yvy Hotel de Selva, http://yvyhotel.com.ar, pokoje: 104
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gą li czyć nazwrot po dat ku VAT zausłu gi noc -
le go we. Oszczęd ność jest du ża, gdyż je go staw -
ka wy no si 21 proc.

WO KÓŁ WO DO SPA DÓW
Pu er to Igu azú (po dob nie jak bra zy lij skie Foz

do Iguaçu) szcze gól ną po pu lar no ścią cie szy się
wśród or ga ni za to rów wy jaz dów in cen ti ve. Co -
raz czę ściej od by wa ją się tam jed nak kon fe ren -
cje i kon gre sy, przy cią ga ją ce więk szą licz bę
uczest ni ków. Zle ce nio daw cy te go ty pu im prez
ma ją dodys po zy cji sze reg sal kon fe ren cyj nych
w ho te lach, mo gą też sko rzy stać z cen trum
kon fe ren cyj ne go (Del Igu azu Events and Co -
nven tions Cen ter). Je go głów na ha la po mie ści
ok. 800 osób, znaj du je się tam rów nież prze -
stron ne foy er, prze strzeń nawy sta wy, mniej sze
sal ki kon fe ren cyj ne i po ko je spo tkań, a na wet
nie wiel kie ki no (dla 70 osób). Po za in fra struk -
tu rą na uwa gę za słu gu je ser wis – na miej scu
dzia ła kil ka firm DMC ofe ru ją cych cie ka we
pro gra my dla grup. Fun da men tem każ de go
z nich są oczy wi ście wo do spa dy. Spa cer po
Par ku Na ro do wym Igu azú (wpi sa nym na
li stę świa to we go dzie dzic twa UNE SCO) zaj -
mu je prak tycz nie ca ły dzień (ok. 8h). Znaj du -
je się tam kil ka tras wy ciecz ko wych oraz ma sa
ta ra sów i po mo stów, po zwa la ją cych zbli żyć się
do wo do spa dów na wy cią gnię cie rę ki. Eko lo -
gicz ny po ciąg le śny do wo zi tu ry stów w po bli -
że naj waż niej szych miejsc. Kul mi na cyj nym
punk tem każ dej wy ciecz ki jest wi zy ta przy
naj więk szej ka ska dzie Igu azu, zwa nej Dia bel -
ską Gar dzie lą. Gru py MI CE chęt nie de cy du -
ją się na or ga ni za cję kok taj lu lub lun chu 
na jed nej z plat form wi do ko wych, w bez po -
śred nim są siedz twie spły wa ją cych mas wo dy
(moż na to zro bić na wet przy Dia bel skiej 
Gar dzie li). Więk sze wy da rze nia przy go to wy -
wa ne są m.in. w po ło żo nej na te re nie par ku 
re stau ra cji La Se lva (do 350 osób). To nie
wszyst kie atrak cje. Przez pięć dni w mie sią cu
(pod czas peł ni księ ży ca) ofe ro wa ne są noc ne
spa ce ry przy wo do spa dach (3h), po zwa la ją ce
po znać ich zu peł nie in ne ob li cze. Żąd nych 
ad re na li ny za chwy ci rejs szyb ką ło dzią pod -
pły wa ją cą w po bli że wo do spa dów (kom plet ne
prze mo cze nie gwa ran to wa ne) oraz sa fa ri
wota cza ją cej je dżun gli. Spo ra część grup łą czy

po byt w Ar gen ty nie z wi zy tą po stro nie bra -
zy lij skiej, skąd moż na po dzi wiać pa no ra micz -
ny wi dok wo do spa dów. Znaj du je się tam Park
Pta ków (Pa rque das Aves) oraz ofe ro wa ne są
lo ty he li kop te ra mi nad Igu azu . 

DO DAT KO WE ATRAK CJE
Wo do spa dy, mi mo że spek ta ku lar ne, to jed -

nak nie wszyst ko. Ro sną ce za in te re so wa nie
przy jaz da mi do Pu er to Igu azú spra wi ło, że
mia sto za czę ło po szu ki wać po my słu nie tyl ko
na przy cią gnię cie więk szej licz by tu ry stów
MI CE, ale rów nież na za trzy ma nie ich na dłu -
żej. Za in we sto wa no w no we atrak cje, ma ją ce
uzu peł nić po byt przywo do spa dach idać or ga -
ni za to rom wię cej moż li wo ści w za kre sie kre -
acji pro gra mów. Na pro wa dze nie wy su wa ją się
ak tyw no ści spor to we i te am bu il din go we
w dżun gli, ob ser wa cja pta ków i dzi kich zwie -
rząt czy wi zy ty w wio skach In diach Gu ara ni,
rdzen nych miesz kań ców tam tych ziem. Łą -
czo ne są za zwy czaj z dzia ła nia mi CSR -owy mi
oraz pro gra ma mi kul tu ral ny mi, w trak cie któ -
rych przy bli ża ją oni swo ją mu zy kę, ta niec
i zwy cza je. Nie mniej szym za in te re so wa niem
cie szy się rejs stat kiem wy ciecz ko-  wym
do sty ku trzech gra nic (łą czo ny z pro gra mem
roz ryw ko wym i ani ma cja mi). Po szu ku ją cy
nie co in nych wra żeń mo gą od wie dzić Ca si no
Igu azú, jed no z naj bar dziej zna nych w ca łej
Ame ry ce Po łu dnio wej (40 sto łów do gry, po -
nad 220 au to ma tów, po kój tur nie jo wy dla 300
osób, sa la VIP) oraz li czą cy 10 tys. mkw. sklep
bez cło wy Du ty Free Shop Pu er to Igu azú.
Even ty wie czor ne or ga ni zo wa ne są za zwy czaj
w par ku te ma tycz nym La Ari pu ca – to kom -
pleks skła da ją cy się zkil ku wiel kich kon struk -
cji, stwo rzo nych z oko licz nych, upa dłych
drzew. Noc na wi zy ta w tym miej scu, po łą czo -
na ze spek ta klem świetl nym, kon cer tem chó -
ru Gu ara ni oraz wspól nym ogni skiem bę dzie
cie ka wym prze ży ciem. Od wie dza jąc Pu er to
Igu azú war to też spró bo wać ar gen tyń skich
win oraz zna ko mi tej kuch ni, w tym dań re gio -
nal nych, bę dą cych zna kiem roz po znaw czym
pro win cji Mi sio nes. To m.in. ry by rzecz ne,
owo ce tro pi kal ne i wszech obec na yer ba ma te,
z któ rej wy twa rza się na wet lo dy.

� Michał Kalarus

KONFERENCYJNE I EVENTOWE
VENUES (WYBÓR)
� Del Iguazu Events and Conventions Center,

www.deliguazuconvenciones.com, sale
konferencyjne/przestrzenie eventowe: 3,
max. pojemność (ust. teatralne): 750 osób

� La Aripuca (park tematyczny z budowlami
wykonanymi z upadłych drzew),
www.aripuca.com.ar, na miejscu: duży teren
zewnętrzny, restauracja, sklep, wewnętrzna
powierzchnia eventowa, wiata grillowa,
możliwość organizacji imprez tematycznych
i scenariuszowych 

LOKALNE FIRMY DMC (DESTINATION
MANAGEMENT COMPANY)
� Caracol Internacional Viajes y Turismo,

www.caracolturismo.tur.ar
� Cuenca del Plata,

https://cuencadelplata.com
� Iemanja Tourism, www.iemanjaturismo.com
� Sol Iguazu Turismo, www.soliguazu.com.ar

INFORMACJE PRAKTYCZNE
WODOSPADY IGUAZU 
� Kraj: Argentyna (Puerto Iguazú), Brazylia

(Foz do Iguaçu)
� Waluta: peso argentyńskie – 1 ARS 

– ok. 0,86 PLN, real brazylijski – 1 BRL 
– ok. 0,95 PLN

� Jak dojechać: do Puerto Iguazú najłatwiej
dolecieć samolotem z przesiadką w Buenos
Aires (Aerolíneas Argentinas, Andes Líneas
Aéreas, LATAM Airlines, Norwegian Air
Argentina), z kolei do Foz do Iguaçu lecąc
przez Rio de Janeiro (GOL Airlines, LATAM
Airlines). Dojazd z obydwu lotnisk jest
szybki i łatwy 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
CYKLICZNE I FESTIWALE
� Iguazú in Concert, festiwal muzyczny,

maj/czerwiec (ok. 7 dni),
www.iguazuenconcierto.com

� Tydzień Gastronomiczny, sierpień (ok. 7 dni)
� Mercosur Dance Festival, wrzesień (4 dni),

www.festivaldanzasdelmercosur.com
� Targi rękodzieła krajów zrzeszonych 

w Mercosur, październik (ok. 7 dni),
www.famercosur.com.ar
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O tym jak roz wi ja ła się bran ża MI CE w Pu er to Igu azú oraz cze go mo gą spo dzie wać
się go ście biz ne so wi, od wie dza ją cy tę de sty na cję, z Ma lvi ną So lis, exe cu ti ve ma na -
ger w Igu azú Co nven tion Bu re au roz ma wia Mi chał Ka la rus. 

Wo do spa dy Igu azu to jed na z naj więk szych atrak cji tu ry stycz nych Ame ry ki Po łu -
dnio wej. W ja ki spo sób wy ko rzy stu ją Pań stwo ich po ten cjał, aby przy cią gnąć do sie -
bie nie tyl ko go ści in dy wi du al nych, ale i gru py MI CE? 
Bran ża spo tkań jest dla nas bar dzo istot na. Zda je my so bie spra wę z ko rzy ści, ja kie przy no si.
Wzrost za in te re so wa nia ze stro ny klien tów MI CE za ob ser wo wa li śmy już ok. 15 lat te mu.
Głów nie mam na my śli przy jaz dy grup in cen ti ve, co jest zwią za ne ze spe cy fi ką na szej de sty na -
cji, wy jąt ko wo atrak cyj nej pod wzglę dem tu ry stycz nym. Wi dząc sza snę na przy cią gnię cie jesz -
cze więk szej licz by te go ty pu im prez, ale tak że kon fe ren cji i kon gre sów, w Pu er to Igu azú
pod ję to dzia ła nia, ma ją ce na ce lu pro mo cję te go kie run ku, a przede wszyst kim po lep sze nie je -
go ofer ty – w ta ki spo sób, aby speł nia ła ona wy so kie wy ma ga nia klien tów biz ne so wych. Od te -
go cza su po wsta ło wie le no wych, wy so kiej kla sy ho te li, po sia da ją cych za ple cze even to we
i kon fe ren cyj ne. Wy bu do wa no też cen trum kon fe ren cyj ne Del Igu azu Events and Co nven -
tions Cen ter, zdol ne po mie ścić do ty sią ca osób (usta wie nie kok taj lo we – przyp. red.). Rów no -
cze śnie po ja wił się po mysł, aby po wo łać do ży cia Igu azú Co nven tion Bu re au, któ re mam
przy jem ność re pre zen to wać. Biu ro po wsta ło w 2011 r. przy wspar ciu ar gen tyń skie go Na ro -
do we go In sty tu tu Pro mo cji Tu ry sty ki (IN PRO TUR – Na tio nal In sti tu te for To urism Pro mo -
tion). Z po cząt ku zrze sza ło 11 firm -za ło ży cie li, dzi siaj li czy już 31 człon ków, czy li prak tycz nie
wszyst kie li czą ce się pod mio ty zwią za ne z bran żą MI CE w oko li cy. Wie dzy i do świad cze nia nam
nie bra ku je! 

Ja kie dzia ła nia po dej mu je Igu azú Co nven tion Bu re au? 
Po pierw sze, je ste śmy źró dłem in for ma cji, po ma ga jąc zle ce nio daw com w przy go to wa niu im -
prez w na szym re gio nie. Dys po nu je my od po wied nią wie dzą, kon tak ta mi i know -how. Pro wa -
dzi my też du żo dzia łań pro mo cyj nych. Po ka zu je my wo do spa dy Igu azu, któ re bez wąt pie nia są
praw dzi wym cu dem na tu ry i ma gne sem przy cią ga ją cym tu ry stów. Mi mo ta kie go skar bu, nie
za po mi na my też o sze re gu in nych atrak cji znaj du ją cych się w oko li cy. Wy star czy wspo mnieć
o tro pi kal nym le sie desz czo wym, ota cza ją cym wo do spa dy, w któ rym ży je ma sa eg zo tycz nych
zwie rząt i pta ków. Pro po zy cji spę dze nia cza su i bu do wy róż no rod nych pro gra mów dla grup
jest na praw dę du żo. 

Do klien tów z ja kich ryn ków skie ro wa ne są ak tyw no ści pro mo cyj ne?
Je że li cho dzi o MI CE prio ry te tem są dla nas ryn ki la ty no ame ry kań skie, a tak że go ście ze Sta -
nów Zjed no czo nych i z Eu ro py. Dla te go w ostat nich la tach, w ra mach na ro do we go sto iska 
Ar gen ty ny, wy sta wia li śmy się na naj waż niej szych tar gach de dy ko wa nych prze my sło wi spo tkań
na świe cie. Mam na my śli m.in. IBTM World, IBTM Ame ri ca, IMEX Ame ri ca, IMEX we Frank -
fur cie, w ub.r. po ja wi li śmy się też na The Me etings Show w Lon dy nie. Każ de go ro ku je ste śmy
obec ni na FIE XPO i Expo Even tos w Ame ry ce Po łu dnio wej. Do dat ko wo przy go to wa li śmy
pre zen ta cje w Am ba sa dach Ar gen ty ny w Mek sy ku, Wiel kiej Bry ta nii, Ho lan dii i Chi le. Or ga ni -
zu je my rów nież wi zy ty stu dyj ne, naj sku tecz niej po ka zu ją ce nasz po ten cjał i ofer tę. Każ de go ro -
ku sta ra my się w ten spo sób go ścić ok. 20 pro fe sjo na li stów z bran ży MI CE. 

Jak wy glą da współ pra ca z są sied ni mi kra ja mi – Bra zy lią i Pa ra -
gwa jem? Pro wa dzo ne są ja kieś wspól ne pro jek ty, two rzo na
jest wspól na ofer ta dla tu ry stów? 
Wo do spa dy Igu azu le żą na gra ni cy ar gen tyń sko -bra zy lij skiej, są na -
szym wspól nym dzie dzic twem. Bu du jąc pro gra my dla tu ry stów,
w tym tak że dla go ści MI CE, sta ra my się łą czyć wi zy tę w obu tych
kra jach. Ko ope ru je my ze so bą, włą cza jąc w to też Pa ra gwaj, któ ry
co praw da nie ma bez po śred nie go do stę pu do wo do spa dów, ale
znaj du je się bar dzo bli sko. Dys ku tu je my o pro ble mach, ana li zu je my
moż li wo ści, wspól ny mi si ła mi sta ra my się po zy ski wać waż ne even -
ty. Przy kła do wo, w ub.r. ra zem z Bra zy lią zor ga ni zo wa li śmy ro ad -
show pro mu ją cy na sze de sty na cje w Chi nach. Od wie dzi li śmy Pe kin,
Wan zhou, Szan ghaj i Hong kong. 

Wspo mnia ła Pa ni o pro ble mach… Co sta no wi naj więk szą
prze szko dę w po zy ska niu no wych klien tów i wy da rzeń MI CE? 
Ame ry ka Po łu dnio wa jest du żym kon ty nen tem, a jej naj więk sze atrak -
cje tu ry stycz ne są po ło żo ne do syć da le ko od sie bie. Przy jaz dy tu ry -
stów ha mu je nie co brak wy star cza ją cej licz by wy god nych po łą czeń
lot ni czych, nie wy ma ga ją cych prze sia dek. Na szczę ście zmie nia się to
na lep sze. W cią gu ostat nich trzech lat rząd Ar gen ty ny prze zna czył
znacz ne środ ki na po pra wę in fra struk tu ry lot ni czej w ca łym kra ju. Od -
na wia nych jest wie le lot nisk, na tej li ście zna lazł się też mię dzy na ro do -
wy port lot ni czy Ca ta ra tas del Igu azú, obec nie re mon to wa ny. Spo ro
li nii za czę ło otwie rać no we tra sy, dzię ki cze mu ruch lot ni czy w Pu er -
to Igu azú wzrósł o 50 proc. Od sierp nia br. zy ska my też bez po śred -
nie po łą cze nie do Ma dry tu. Sy tu ację po lep sza po za tym fakt bli skiej
od le gło ści dwóch in nych mię dzy na ro do wych lot nisk – w Bra zy lii i Pa -
ra gwa ju.

A co z bez pie czeń stwem?
Rze czy wi ście, w Ame ry ce Po łu dnio wej by wa z tym róż nie. Mo gę jed -
nak za pew nić, że Pu er to Igu azú jest wy jąt ko wo bez piecz ną de sty na -
cją. Mia sto li czy za le d wie ok. 60 tys. miesz kań ców, to spo koj ny
i go ścin ny ku rort tu ry stycz ny. Po za tym funk cjo nu je u nas aż pięć róż -
nych służb bez pie czeń stwa, co zwią za ne jest z bli sko ścią dwóch gra -
nic. Współ pra cu ją one ze so bą, kon tro lu jąc ruch po mię dzy wszyst ki mi
kra ja mi. Nie co więk sze pro ble my ma ją na si są sie dzi, co wy ni ka z te -
go, że za rów no bra zy lij skie Foz do Iguaçu, jak i Ciu dad del Es te w Pa -
ra gwa ju są znacz nie więk szy mi mia sta mi. Mi mo wszyst ko sy tu acja i tak
jest tam jed nak do bra. 

BRANŻA MICE
INTERESUJE NAS 
OD DAWNA
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Raj skie pla że, mo rze, buj na przy ro da, bo ga -
te dzie dzic two kul tu ro we, w tym licz ne za byt -
ki z cza sów ko lo nial nych i wik to riań skich,
a tak że wspa nia ła kuch nia, po la gol fo we
i pięk na po go da przez ca ły rok – to tyl ko nie -
któ re z atrak cji, ja kie ofe ru je ten ka ra ib ski
kraj. Oto czo na Mo rzem Ka ra ib skim od po -
łu dnia i Oce anem Atlan tyc kim od pół no cy,
Re pu bli ka Do mi ni kań ska przy cią ga gru py
MI CE prak tycz nie każ de go ty pu. Bez wzglę -
du na wiel kość i cel wi zy ty, każ da znaj dzie
tam coś dla sie bie. 

SPRO STAĆ OCZE KI WA NIOM
Klien ci biz ne so wi sły ną z nie ma łych wy -

ma gań sta wia nych de sty na cjom roz wa ża nym 
ja ko po ten cjal ne miej sca, w któ rych mo gą 
być or ga ni zo wa ne zle ca ne przez nich even ty.
Jed ną z pod sta wo wych kwe stii jest za kwa te -
ro wa nie – kon kret nie licz ba czte ro- i pię cio -
gwiazd ko wych ho te li, ofe ru ją cych naj wyż szą
ja kość usług. Oprócz zna nych na ca łym świe -
cie obiek tów na le żą cych do mię dzy na ro do -
wych sie ci (Ac cor, Crow ne Pla za, Hard Rock

Ho tels, Hil ton etc.) na Do mi ni ka nie znaj du -
je się ca ła ma sa luk su so wych ho te li bu ti ko -
wych, dzię ki któ rym zle ce nio daw cy mo gą
za sko czyć swo ich go ści nie po wta rzal nym kli -
ma tem i at mos fe rą. Uzu peł nie niem ofer ty są
cen tra kon gre so we – o du żej po jem no ści
(do kil ku ty się cy osób), wy po sa żo ne w pro fe -
sjo nal ny sprzęt i roz wią za nia mul ti me dial ne.
Nie bra ku je też tzw. ory gi nal nych ve nu es
na nie co mniej sze im pre zy (m.in. te atry, mu -
zea, pla ce, za byt ko we bu dyn ki). Od stro ny
or ga ni za cyj nej, do dys po zy cji za gra nicz nych
klien tów i agen cji po zo sta je ma sa miej sco -
wych biur DMC słu żą cych wie dzą i do -
świad cze niem w przy go to wa niu prak tycz nie
każ de go ro dza ju even tów. Nie bez zna cze nia
jest rów nież ła twość do jaz du. Za spra wą uru -
cha mia nych z ro ku na rok no wych, re gu lar -
nych po łą czeń lot ni czych z co raz więk szej
licz by de sty na cji na ca łym świe cie, a tak że co -
raz po pu lar niej szych czar te rów, do lot na Do -
mi ni ka nę nie sta no wi już dzi siaj więk sze go
pro ble mu – na wy spie znaj du je się aż osiem
mię dzy na ro do wych por tów lot ni czych. 

BO GA TA OFER TA
Do mi ni ka na, mi mo że nie zbyt du ża, to bar -

dzo róż no rod ny kraj – każ dy jej re gion jest wy -
jąt ko wy i od zna cza się czymś szcze gól nym.
Dla or ga ni za to rów du żych wy da rzeń, dla ty -
sią ca iwię cej uczest ni ków, god ne po le ce nia bę -
dą oko li ce Pun ta Ca na lub sto li ca kra ju
– San to Do min go (dziel ni ca ko lo nial na mia -
sta zo sta ła wpi sa na na li stę świa to we go dzie -
dzic twa UNE SCO). Wschod nie wy brze że,
zna ne przede wszyst kim z sze ro kich, bia łych

DOMINIKANA TO JEDEN Z BARDZIEJ ZNANYCH KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH NA ŚWIECIE 
– NIE TYLKO JEŻELI CHODZI O PRZYJAZDY GOŚCI INDYWIDUALNYCH, ALE TAKŻE MICE. MOCNĄ

POZYCJĘ W SEGMENCIE BRANŻY SPOTKAŃ ZAWDZIĘCZA SZEROKIM MOŻLIWOŚCIOM
PRZYGOTOWANIA PROGRAMÓW DLA GRUP ORAZ DOSKONAŁEJ INFRASTRUKTURZE.

DOMINIKANA – LIDER 
W REGIONIE KARAIBÓW
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plaż oraz tur ku so wej i wy jąt ko wo spo koj nej
wo dy, ofe ru je po nad 40 tys. po koi ho te lo wych
(w ca łym kra ju jest ich ok. 73 tys.). Więk szość
obiek tów po sia da też bo ga te za ple cze kon fe -
ren cyj no -kon gre so we. Z te go po wo du za kwa -
te ro wa nie na wet naj więk szych grup, jak
rów nież przy go to wa nie dla nich róż ne go ro -
dza ju even tów nie bę dzie kło po tli we. Nie co
bar dziej ka me ral nie jest na pół no cy, kon kret -
nie w oko li cach Pu er to Pla ta. Miej sco wość
znaj du je się u pod nó ża po ro śnię tych eg zo tycz -
ną ro ślin no ścią gór, a ca łą oko li cę uzna je się
za ide al ną dla mi ło śni ków ak tyw ne go spę dza -
nia cza su wol ne go (m.in nur ko wa nie, ki te bo -
ar ding, wind sur fing). Nic więc dziw ne go, 
że sport wpla ta ny jest też w pro gra my przy by -
wa ją cych tam grup MI CE. Co raz czę ściej 
zle ce nio daw cy de cy du ją się rów nież na za pro -
po no wa nie swo im go ściom ak tyw no ści zwią -
za nych z gol fem. Re pu bli ka Do mi ni kań ska
już po raz czwar ty zo sta ła wy bra na ja ko 
„Naj lep sza gol fo wa de sty na cja Ame ry ki Ła -
ciń skiej i Ka ra ibów” (ty tuł przy zna ło Mię dzy -
na ro do we Sto wa rzy sze nie Gol fo we). W kra ju
znaj du je się 28 pól gol fo wych, z cze go 86 doł -
ków ofe ru je wi dok na ka ra ib ski kra jo braz, 
a 39 na Oce an Atlan tyc ki. W tym aspek cie
na szcze gól ną uwa gę za słu gu je po łu dnio wo -
-wschod nia część wy brze ża (oko li ce La Ro ma -
na) – zlo ka li zo wa ne są tam słyn ne po la
gol fo we Te eth of the Dog oraz Dye Fo re (oba
na le żą do World Golf Hall of Fa me). Ma łe
spo tka nia, głów nie dla kil ku dzie się cio oso bo -
wych grup in cen ti ve, war to przy go to wać
w mniej od kry tych re jo nach. Cho dzi m.in.
o za to kę i pół wy sep Sa maná (w okre sie

od grud nia do mar ca moż na zo ba czyć tam
hum ba ki), te re ny gór skie po mię dzy miej sco -
wo ścia mi Ja ra ba coa i Con stan za czy re gion
Ba ra ho na. – Re pu bli ka Do mi ni kań ska ma
wszyst ko cze go po trze ba, by przy cią gać gru py
MI CE – od osza ła mia ją cych bia łych plaż, roz -
cią ga ją cych się na dłu go ści po nad 600 km, 
po przez ma je sta tycz ne gó ry po ro śnię te buj ny -
mi la sa mi, hi sto rycz ne bu dow le, dzie dzic two
kul tu ro we, na pysz nej kuch ni, naj lep szych
na świe cie ru mach i cy ga rach koń cząc. To
spra wia, że każ de or ga ni zo wa ne u nas wy da -
rze nie bez wąt pie nia bę dzie wy jąt ko we – bez
wzglę du na to czy weź mie w nim udział
50 czy 5 tys. osób – po wie dział Fran ci sco Ja -
vier García, mi ni ster tu ry sty ki Do mi ni ka ny.

ATRAK CJE DLA MI CE
Tak uroz ma ico na ofer ta da je sze ro kie moż li -

wo ści przy go to wa nia pro gra mów atrak cji 
do dat ko wych dla grup MI CE. Chęt nie wy bie -
ra ny mi przez zle ce nio daw ców (po za wspo -
mnia nym już gol fem) są wszel kie ak tyw no ści
spor to we, nie jed no krot nie o za bar wie niu 
te am bu il din go wym. W grę wcho dzą m.in.
rej sy na ło dziach i ka ta ma ra nach, lek cje nur -
ko wa nia (w tym od wie dza nie za to pio nych
wra ków), snor kel ling, wy ści gi na mo to rów -
kach, ki te sur fing, pły wa nie z re ki na mi (w Ma -
ri na rium Ma ri ne Park & Aqu arium), ale też
prze jaz dy w je epach z na pę dem 4x4, w te re no -
wych cię ża rów kach, na qu adach, zjaz dy na
li nie z wo do spa dów czy trek king. Cie ka wym
po my słem jest sko rzy sta nie z gry sce na riu szo -
wej (głów nie w San to Do min go). Ze wzglę du
na urze ka ją ce kra jo bra zy i ty po wo ka ra ib ski

kli mat nie mal że że la zny punkt każ de go wy -
jaz du sta no wi rów nież zor ga ni zo wa nie even tu
na pla ży – czy to uro czy ste go obia du po łą czo -
ne go z pro gra mem ar ty stycz nym, pre zen tu ją -
cym do ro bek miej sco wej kul tu ry, wy da rze nia
te ma tycz ne go (np. wie czór pi ra tów lub po szu -
ki wa czy skar bów) czy też im pre zy ta necz nej
zDJ-em (roz po czy na ją cej się oza cho dzie słoń -
ca i trwa ją cej do póź nych go dzin noc nych).
Na tu ry stów od wie dza ją cych Do mi ni ka nę
cze ka po za tym mnó stwo ba rów, klu bów i re -
stau ra cji ser wu ją cych zna ko mi te spe cja ły lo -
kal nej kuch ni. Naj lep szym do wo dem jest 
fakt, że San to Do min go po raz dru gi z rzę du
wy wal czy ło przy zna wa ny przez Ibe ro ame ry -
kań ską Aka de mię Ga stro no micz ną (AIBG)
ty tuł „Ga stro no micz nej sto li cy Ka ra ibów”.
Wtam tej szej kuch ni wi docz ne są wpły wy kul -
tur eu ro pej skiej, ame ry kań skiej, in diań skiej
i afry kań skiej. Po pu lar no ścią cie szą się róż ne
ro dza je przy praw, ta kich jak ko len dra, ají (ga -
tu nek pa pry czek chil li) czy ore ga no, któ re
spra wia ją, że je dze nie na bie ra nie po wta rzal ne -
go sma ku. Do miej sco wych spe cjal no ści na le -
ży m.in. san co cho (zu pa z sied miu ro dza jów
mię sa), pe sca do al co co (ry ba w so sie ko ko so -
wym), mangú (ba na no wa ka sza z jaj kiem,
sma żo ną kieł ba są i ce bu lą) czy la ban de ra
(mię so z kur cza ka lub wo ło wi na z ry żem i fa -
so lą). Kraj sły nie też z tro pi kal nych owo ców
(pa pa ja, ma ra ku ja, man go, ana nas), wy twa rza -
na jest tam rów nież ka wa, ka kao, rum i cy ga -
ra. Wy ciecz ki domiejsc, wktó rych są pro du ko-
wa ne, po łą czo ne z de gu sta cją, to ko lej na cie -
ka wa pro po zy cja spę dze nia cza su na wy spie. 

� Michał Kalarus

REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA

Waluta: peso dominikańskie (DOP), 1 DOP = 0,076 PLN 

Język: hiszpański, w regionach turystycznych także angielski

Jak do je chać: sa mo lo tem, naj czę ściej z prze siad ką w jed nym 
z miast eu ro pej skich (m.in. Air Fran ce, XL Air ways, Ibe ria, 
Bri tish Air ways, Air Eu ro pa, Eu ro wings). Moż li we są tak że lo ty
przez USA i Ka na dę (na le ży pa mię tać o wi zie ame ry kań skiej 
lub Elek tro nicz nej Au to ry za cji Po dró ży – eTA – do Ka na dy).
W se zo nie re ali zo wa ne są rów nież po łą cze nia czar te ro we 
bez po śred nio z Pol ski. Do in nych kra jów w re gio nie ła two 
do stać się z Do mi ni ka ny m.in. na po kła dzie li nii Air Ca raïbes 
i Air An til les.

THINK DESTINATION  – PROMOCJA ��  
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O pro mo cji Do mi ni ka ny, jej atu tach oraz zmie nia ją cych się pre fe ren cjach tu ry stów
z Le ilą Bo asier Bu dec ker, dy rek tor Na ro do we go Urzę du Tu ry sty ki Re pu bli ki Do mi -
ni kań skiej na Pol skę, Cze chy i Eu ro pę Wschod nią roz ma wia Mi chał Ka la rus.

Kie ru je Pa ni pra cą Na ro do we go Urzę du Tu ry stycz ne go Re pu bli ki Do mi ni kań skiej
na Eu ro pę Środ ko wą i Wschod nią. Ja kie kon kret nie dzia ła nia Pań stwo po dej mu ją?
Jak du ży na cisk kła dzio ny jest na bran żę MI CE?
Na sze przed sta wi ciel stwo zo sta ło otwar te już 10 lat te mu, w 2009 r. Je go sie dzi ba mie ści się
w Pra dze, ale za się giem obej mu je my nie tyl ko ry nek cze ski, ale też sło wac ki, pol ski, wę gier -
ski, buł gar ski, ru muń ski i krajów bałtyckich. Ja ko cen tra la pro wa dzi my wie le dzia łań, pla ny
mar ke tin go we są roz bu do wa ne. Pro mu je my Do mi ni ka nę na tar gach i fe sti wa lach po dróż ni -
czych, two rzy my kam pa nie re kla mo we, or ga ni zu je my fe sty ny, warsz ta ty dla pra cow ni ków
biur po dró ży, dzien ni ka rzy, przy go to wu je my po dró że pra so we i wy jaz dy stu dyj ne, ko rzy sta -
my z me diów spo łecz no ścio wych. To oczy wi ście tyl ko nie któ re przy kła dy. Sta ra my się w ten
spo sób uka zać po ten cjał Do mi ni ka ny, uświa do mić tu ry stom jak roz bu do wa na i atrak cyj na
jest na sza ofer ta. Po za pla ża mi i urlo pa mi all in c lu si ve Na ro do wy Urząd Tu ry styki sku pia się
na pro mo cji za byt ków UNE SCO, miej sco wej kuch ni i im prez kul tu ral nych ta kich jak kar na -
wał czy fe sti wa le mu zycz ne. W tych wszyst kich dzia ła niach bar dzo istot ną ro lę od gry wa oczy -
wi ście bran ża MI CE. Co raz czę ściej pro wa dzi my pre zen ta cje dla me eting plan ne rów oraz
or ga ni za to rów wy jaz dów biz ne so wych ma ją ce przy bli żyć ofer tę w sek to rze tu ry sty ki biz ne -
so wej. Po ka zu je my in fra struk tu rę, pod po wia da my ja kie ak tyw no ści dla grup war to za mie -
ścić w pro gra mach, przy go to wu je my nie zbęd ne ma te ria ły i pu bli ka cje. Do nie daw na na sze
kam pa nie po dzie lo ne by ły na kil ka czę ści. Re ali zo wa no je na po zio mie kra jo wym i lo kal nym
– w Sta nach Zjed no czo nych i na ryn kach eu ro pej skich. Te raz jest ina czej – wszyst ko zo sta ło
zin te gro wa ne glo bal nie. W prak ty ce ozna cza to, że na wszyst kich ryn kach, w tym tak że w Eu -
ro pie Środ ko wej i Wschod niej pro wa dzi my po dob ne dzia ła nia, uka zu ją ce Do mi ni ka nę ja ko
ide al ną de sty na cję za rów no dla tu ry stów in dy wi du al nych, jak i biz ne so wych. 

Jest Pa ni za do wo lo na z efek tów tej pra cy? 
Jak naj bar dziej. Do mi ni ka na to po pu lar na de sty na cja, z ro ku na rok przy cią ga ją ca co raz wię -
cej tu ry stów. Zgod nie z da ny mi Ban ku Cen tral ne go Re pu bli ki Do mi ni kań skiej (Ban co Cen tral)
od stycz nia do grud nia 2018 r. nasz kraj od wie dzi ło w su mie po nad 7,2 mln osób, czy li o 5,7
proc. wię cej niż w 2017 r. Te raz jest jesz cze le piej. We dług ba dań Mi ni ster stwa Tu ry sty ki
w pierw szym try me strze bie żą ce go ro ku ilość przy jaz dów wzro sła aż o 37,2 proc. w po -
rów na niu z ana lo gicz nym okre sem w 2018 r. Głów nie są to go ście z Ame ry ki Pół noc nej (61,6
proc.), ale tak że z Eu ro py (23,1 proc.) czy Ame ry ki Po łu dnio wej (11,8 proc.) i Środ ko wej
(3,2 proc.). Co istot ne, sys te ma tycz nie ro śnie też za in te re so wa nie Do mi ni ka ną wśród Po la -
ków – w ze szłym ro ku 40 tys. Wa szych ro da ków zde cy do wa ło się do nas przy je chać, co sta -
no wi wzrost o 12 proc. Je ste śmy za do wo le ni z tych wy ni ków. W prze cią gu 2018 r. przez ca ły
czas pra co wa li śmy nad zwięk sze niem licz by tu ry stów od wie dza ją cych Re pu bli kę Do mi ni kań -
ską. Dzię ki wspar ciu na szych so jusz ni ków z bran ży tu ry stycz nej, któ rzy zde cy do wa li się na in -
we sty cje i wie rzy li w po ten cjał do mi ni kań skie go ryn ku, dzi siaj mo że my cie szyć się z suk ce sów.

Jak wy glą da in fra struk tu ra trans por to wa, ale też ho te lo wa i kon fe ren cyj na na Do -
mi ni ka nie?
Ni gdy nie by ło z tym po waż nych pro ble mów, ale w cią gu ostat nich 10 lat od no to wu je my dal -
sze, po zy tyw ne zmia ny w tym za kre sie. Otwie ra ne są ko lej ne po łą cze nia lot ni cze, przez co

ła twiej się do nas do stać na wet z naj dal szych za kąt ków świa ta. Prze -
pro wa dzo no po za tym sze reg in we sty cji dro go wych, bu do wa ne są
też wy so kiej kla sy ho te le, wy po sa żo ne w za ple cze kon fe ren cyj ne.
Po pra wi ła się ja kość ofe ro wa nych usług – mam na my śli za rów no
ser wis, jak i wpro wa dza nie zu peł nie no wych pro duk tów tu ry stycz -
nych. To waż ne, po nie waż tu ry ści, w tym go ście MI CE, zmie nia ją
swo je pre fe ren cje. Co raz czę ściej wy bie ra ją de sty na cje ofe ru ją ce
„nie stan dar do we” prze ży cia. Nie są już tak bar dzo za in te re so wa ni
usłu ga mi all in c lu si ve, ale chcą do świad czyć cze goś nie zwy kłe go, po -
znać praw dzi we ob li cze miej sca, w któ rym się znaj du ją. Za miast opa -
la nia na pla ży wo lą za tem po pły wać z del fi na mi, po dzi wiać wie lo ry by,
ra fę ko ra lo wą, po móc lo kal nej spo łecz no ści, wziąć udział w kar na wa -
le, wy ciecz ce de gu sta cyj nej miej sco wych pro duk tów, ta kich jak rum,
ka wa, ka kao, cy ga ra etc. Mu si my się do te go do sto so wać. Jesz cze 10
lat te mu na sza stra te gia opie ra ła się głów nie na pro mo cji słoń ca, pla -
ży i mo rza. Dzi siaj jest ina czej, po ka zu je my rze czy nie stan dar do we,
ory gi nal ne, do star cza my wspo mnień. To wszyst ko wpi su je się zresz -
tą w dłu go ter mi no wy plan do mi ni kań skie go rzą du, któ ry dą ży do te -
go, aby nasz kraj od wie dza ło każ de go ro ku co naj mniej 10 mln
tu ry stów. Ta ki efekt moż na osią gnąć nie tyl ko pro wa dząc dzia ła nia
mar ke tin go we, ale wła śnie po przez roz wój in fra struk tu ry i roz bu -
do wy wa nie ofer ty. 

Nie daw no Do mi ni ka na otrzy ma ła na gro dę Pri ce Tra vel Tro -
phy za „Naj lep szą de sty na cję Ame ry ki Ła ciń skiej”. To wy róż -
nia ją cy się kie ru nek. Ja kie są jej naj waż niej sze atu ty? Dla cze go
tu ry ści biz ne so wi po win ni wy brać aku rat ten kraj?
Naj le piej ob ra zu je to nasz slo gan „peł na wra żeń” oraz an giel ski „Has
It All”. Rze czy wi ście ma my wszyst ko – pięk ne pla że, mo rze, gó ry,
eg zo tycz ną fau nę i flo rę, wy jąt ko wą hi sto rię, kul tu rę, ga stro no mię.
Każ da część kra ju jest ma gicz na, ma swój urok. Do te go Do mi ni kań -
czy cy są cie pły mi i go ścin ny mi ludź mi, przez co tu ry ści mo gą się u nas
czuć bez piecz nie. To na Do mi ni ka nie znaj du ją się naj star sze za byt ki
No we go Świa ta, po ło żo na w San to Do min go dziel ni ca ko lo nial -
na wpi sa na jest na li stę UNE SCO. To wszyst ko zde cy do wa nie wy róż -
nia nas na tle in nych de sty na cji w re gio nie. Nie bez zna cze nia
po zo sta ją też atrak cyj ne ce ny i ich do bre prze ło że nie na ja kość świad -
czo nych usług. 

PRZYCIĄGAMY
CORAZ WIĘCEJ
TURYSTÓW
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Spe ed ne twor king, czy mó wiąc ina czej spo tka nia spe ed lub fast da tes, po zwa la -
ją na na wią za nie cie ka wych kon tak tów biz ne so wych. W do dat ku oszczę dza ją
czas – w jed nym miej scu ma my do stęp do wie lu po ten cjal nych klien tów, któ -
rym mo że my za pre zen to wać ofer tę. Aby zro bić to wła ści wie trze ba się jed nak
przy go to wać – na ty le do brze, aby nie tyl ko wie dzieć o czym, ale i jak mó wić. 

POD STA WY
Po pierw sze war to ogra ni czyć się do in for ma cji naj waż niej szych – co ofe ru je my,

co nas wy róż nia na tle kon ku ren cji i co moż na zy skać na współ pra cy z na mi:
– opo wie dze nie o na szej dzia łal no ści po win no roz bu dzić cie ka wość i pro wo ko wać
py ta nia ze stro ny kon tra hen ta;
– wcze śniej sze „prze ćwi cze nie” przed sta wie nia się, bądź dy na micz na pre zen ta cja
w Po wer Po in cie na pew no bę dą po moc ne;
– do brym po my słem jest „za mknię cie” swo jej ofer ty wjed nym zda niu czy slo ga nie;
– je że li przy go to wu je my pre zen ta cję, by ło by do brze, aby za wie ra ła na sze da ne kon -
tak to we, tj. imię i na zwi sko, na zwę fir my oraz wszyst kie in for ma cje, ja kie chce my
prze ka zać po ten cjal nym kon tra hen tom;
– nie któ rzy znas lu bią „szyb kie rand ki” po nie waż pod czas te go ty pu spo tkań odra -
zu prze cho dzi my do kon kre tów, nie mar nu jąc cza su wła sne go, ani na sze go kon tra -
hen ta. Dla te go eli mi nuj my tzw. small talks do mi ni mum;
– za każ dym ra zem sprawdź my czy ma my wi zy tów ki;
– warto do brze przy go to wać bro szu ry, fol de ry, bądź za pro po no wać prze sła nie dro -
gą ma ilo wą pre zen ta cji za wie ra ją cej de ta licz ne in for ma cje ore pre zen to wa nej fir mie
i jej dzia łal no ści;
– po moc ny bę dzie no tat nik i ka len darz, aby spraw nie usta lić ko lej ne spo tka nie;

Po dob nie jak pod czas roz mów re kru ta cyj nych, pa mię taj my że tak że w przy pad -
ku „szyb kich ran dek” ma my kil ka se kund na zro bie nie po zy tyw ne go wra że nia
na roz mów cy. Suk ces od no szą te oso by, któ re po tra fią wy wrzeć do bre pierw sze
wra że nie. Trze ba za tem dzia łać szyb ko i efek tyw nie. Szcze gól nie, że spo tka nia są
ogra ni czo ne cza so wo.

CO RO BIĆ POD CZAS „SPE ED NE TWOR KIN GU”?
Na le ży się przy go to wać na za war cie wie lu zna jo mo ści. Oso by przy cho dzą ce

na ta kie spo tka nia są z re gu ły po zy tyw nie na sta wio ne na po zna nie no wych
kon tra hen tów i chcą ich wy słu chać. Z te go po wo du pro wa dzo ne roz mo wy są
przy jem ne i nie mę czą ce ze wzglę du na dłu gość (w za leż no ści od bran ży zwy -

kle 10-15 mi nut na każ dą run dę spo tkań). Dlatego:
– do brze jest przy wi tać kon tra hen ta uśmie chem, uści skiem
dło ni i prze ka zać mu swo ją wi zy tów kę;
– na le ży być świa do mym ogra ni czo ne go cza su – aby nie
„zdo mi no wać” spo tka nia. To nisz czy pierw sze wra że nie,
a mo że na wet za mknąć furt kę do dal szej współ pra cy;
– wdo brym to nie jest ro bie nie no ta tek (wtym rów nież naod -
wro cie otrzy ma nych wi zy tó wek). In for ma cje te po mo gą nam
za pa mię tać z kim roz ma wia li śmy;
– je śli wi dzi my szan sę na dal szą współ pra cę, już pod czas roz -
mo wy na le ży za pro po no wać na stęp ny krok;
– jak po każ dym spo tka niu biz ne so wym, rów nież po „szyb -
kich rand kach”, na le ży zro bić fol low up – dzwo niąc lub wy -
sy ła jąc krót ką wia do mość z po dzię ko wa niem za spo tka nie;
– na umó wio ny sy gnał na le ży za koń czyć roz mo wę, aby dać
szan sę ko lej nej oso bie na roz po czę cie spo tka nia o cza sie;
– roz mo wy moż na kon ty nu ować pod czas przerw ka wo wych,
lun chu etc.;
– po za koń czo nych „rand kach” wi zy tów ki spo tka nych osób
moż na ze ska no wać lub wpro wa dzić do swo jej ba zy da nych,
wy słać za pro sze nia na Lin ke dIn.

NAJ WAŻ NIEJ SZE KO RZY ŚCI
Jed nym z głów nych ce lów szyb kie go na wią zy wa nia kon -

tak tów jest po zna wa nie no wych i cie ka wych osób, któ re
bę dą z na mi bez po śred nio współ pra co wać lub po le cą nas
swo im part ne rom. Pa mię taj my, że każ da no wa, spo tka na
przez nas oso ba ma swo ją sieć ne twor kin go wą, któ ra mo że
być bar dzo po moc na rów nież dla nas. „Szyb kie rand ki” to
przede wszyst kim pierw szy kon takt twa rzą w twarz. To
rów nież plik wi zy tó wek.

Jak przygotować się 
do „Szybkiej Randki
Biznesowej”?

ARTUR TRUKAWIŃSKI 
Hotelarz, doradca hotelowy, trener i szkoleniowiec, audytor hoteli, wykładowca akademicki, założyciel AT Hospitality Consulting & Management. Karierę
zawodową rozpoczął pracując dla międzynarodowych kompanii żeglugowych: Cunard Line, Costa Crociere, Princess Cruises i Disney Cruise Line. Później
obejmował wiele stanowisk operacyjnych i zarządczych (pełnił funkcję członka zarządu i wiceprezesa) w hotelach sieciowych, tj. Accor, Starwood, InterContinental
Hotels Group, Hilton, Grupa Arche. Wraz ze swoimi zespołami zdobył liczne krajowe i międzynarodowe nagrody dla zarządzanych przez siebie obiektów. 
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W OSTAT NICH LA TACH PO JA WI ŁO SIĘ SPO RO HO TE LI, KTÓ RE CE CHU JE LUK SUS 
I OD WAŻ NA AR CHI TEK TU RA. DLA TE GO CHCĄC SIĘ WY RÓŻ NIĆ NA TLE KON KU REN CJI TRZE BA
PÓJŚĆ O KROK DA LEJ, ZA SKO CZYĆ JESZ CZE ORY GI NAL NIEJ SZYM PO MY SŁEM LUB LO KA LI ZA CJĄ.

W TYM TEK ŚCIE PRZED STA WIA MY KIL KA TA KICH NIE ZWY KŁYCH OBIEK TÓW. PO WSTA ŁY NIE DAW NO
LUB PO JA WIĄ SIĘ W NAJ BLIŻ SZYM CZA SIE, A ICH ZA DA NIEM JEST ZA SKO CZE NIE KLIEN TÓW. 

WY RÓŻ NIĆ SIĘ 
SPO ŚRÓD WIE LU

Ory gi nal ny ho tel, w do dat ku zlo ka li zo wa -
ny w nie zwy kłej sce ne rii, mo że być atrak cją
tu ry stycz ną sa mą w so bie. Do brze wie dzą
o tym in we sto rzy, któ rzy nie raz de cy du ją się
na po kry cie wyż szych kosz tów bu do wy czy
wzię cie na swo je bar ki ry zy ka utrud nień,
zwią za nych z ada pta cją nie ty po we go te re nu.
Ta kie obiek ty to bez wąt pie nia spo re wy zwa -
nie – naj pierw dla pro jek tan tów, a po tem wy -
ko naw ców. Fi nal ny efekt wart jest jed nak
tych sta rań.

NOC LEG W KA MIE NIO ŁO MIE
Jed nym z otwar tych w nie daw nym cza sie

ho te li, któ ry bez wąt pie nia moż na za li czyć
do ory gi nal nych, jest po ło żo ny na przed mie -
ściach Szan gha ju In ter Con ti nen tal Shan ghai
Won der land. Obiekt po wstał na te re nie nie -
czyn ne go ka mie nio ło mu. Daw ne wy ro bi ska
czę sto są od wie dza ne przez eks plo ra to rów
opusz czo nych miejsc i po szu ki wa czy ska mie -
lin, wy da ją się jed nak ma ło atrak cyj ne na wy -
po czy nek. Prze waż nie. In ne go zda nia by li
pro jek tan ci z chiń skiej pra cow ni ECA DI,
pra cu ją cy pod kie row nic twem Mar ti na Joch -
ma na z mię dzy na ro do we go stu dia JA DE
+QA. Ze spół udo wod nił, że moż li we jest
prze kształ ce nie ka mie nio ło mu w luk su so wą
kra inę cza rów. Na czę ści skar py na le żą cej
do wy ro bi ska wy bu do wa li ho tel, na po zo sta -
łym ob sza rze stwo rzy li sztucz ny wo do spad

i ogród skal ny. Dno ka mie nio ło mu wy peł nił
zbior nik wod ny. Ukoń czo ny In ter Con ti nen -
tal Shan ghai Won der land li czy 18 kon dy gna -
cji, z cze go dwie wy sta ją po nad kra wędź
ka mie nio ło mu. Z ko lei dwa naj niż sze po zio -
my znaj du ją się pod wo dą i miesz czą re stau -
ra cję z akwa rium sło no wod nym o głę bo ko ści
pię ciu me trów. Pię cio gwiazd ko wy obiekt dys -
po nu je 337 po ko ja mi i prze strze nia mi kon fe -
ren cyj ny mi na ty siąc osób. Sa le ba lo we, ba ry
i re stau ra cje zlo ka li zo wa ne są za rów no po wy -
żej, jak i po ni żej po zio mu grun tu – we wnątrz
ka mie nio ło mu. Z po koi wi docz ny jest ogród
z wo do spa dem. Wszyst ko to spra wia, że ca ła
prze strzeń two rzy spe cy ficz ny mi kro kli mat,
zu peł nie od dzie lo ny od świa ta ze wnętrz ne go.
Do brze ko re spon du ją z tym wnę trza ho te lu,

któ re stwo rzo no we dług kon cep tu po dró ży
w głąb zie mi. Do ich wy koń cze nia uży to na -
tu ral nych ma te ria łów, w tym spo ro drew na
i oczy wi ście ka mie ni. Pro jek to wa nie tak spek -
ta ku lar ne go kom plek su nie by ło pro stym za -
da niem, na co wie lo krot nie zwra cał uwa gę
Mar tin Joch man. Do dat ko wym utrud nie -
niem oka za ły się sta ra nia ma ją ce na ce lu
zmak sy ma li zo wa nie ilo ści świa tła sło necz ne -
go do cho dzą ce go do wnę trza, przy jed no cze -
snym osło nię ciu bry ły przed chłod ny mi,
pół noc ny mi wia tra mi. Ho tel (je go bu do wa
kosz to wa ła 550 mln do la rów) zo stał ofi cjal nie
otwar ty w li sto pa dzie ub.r. Cie szy się ogrom -
nym po wo dze niem wśród tu ry stów biz ne so -
wych z Chin, któ rzy sta no wią zde cy do wa ną
więk szość klien tów. 
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PIER ŚCIEŃ NAD WO DĄ
Miej scem, któ re ku si spek ta ku lar nym 

kra jo bra zem jest też po ło żo ny za ko łem
pod bie gu no wym nor we ski fiord Ho lands -
fjor den. W je go oto cze niu, na ta fli wo dy, po -
wsta nie Svart Ho tel – spo re wy zwa nie nie
tyl ko dla pro jek tan tów ze stu dia Snøhet ta, ale
też dla in we sto ra. Ma gne sem przy cią ga ją cym
go ści ma ją być za pie ra ją ce dech w pier siach
wi do ki oraz kon struk cja ar chi tek to nicz na.
Bu dy nek przy bie rze kształt pier ście nia, dzię -
ki cze mu za ofe ru je wi dok 360 stop ni na po -
bli ski fiord. Oprze się na drew nia nych
pa lach, co jest na wią za niem do tra dy cji bu -
dow la nej w pół noc nej Skan dy na wii i in nych
re jo nach wy stę po wa nia wiecz nej zmar z li ny.
Obiekt bę dzie nie zwy kły jesz cze z jed ne go
po wo du. Ma to być pierw szy na świe cie ho tel
wy ko na ny w stan dar dzie bu dyn ku po zy tyw -
nie ener ge tycz ne go, czy li wy twa rza ją ce go
w cią gu ro ku wię cej ener gii, niż jest w sta nie
zu żyć. Uzy ska nie ta kie go efek tu w su ro -
wym, ark tycz nym kli ma cie nie jest rze czą
ła twą. Po móc ma za sto so wa nie naj no wo cze -
śniej szych roz wią zań wy ko rzy sty wa nych
w bu dow nic twie pa syw nym. Dzię ki te mu za -
po trze bo wa nie Svart Ho tel na ener gię bę dzie
o ok. 85 proc. niż sze w po rów na niu z tym ge -
ne ro wa nym przez stan dar do we ho te le. Jak
za pew nia in we stor – fir ma MI RIS Eien dom
AS – ho tel po wsta nie z na tu ral nych ma te ria -
łów po zy ska nych z naj bliż szej oko li cy. Ten
za bieg ma z ko lei zmi ni ma li zo wać ślad wę -
glo wy, zwią za ny z je go bu do wą. Ukoń cze nie

prac i przy ję cie pierw szych go ści pla no wa ne
jest za dwa la ta, w 2021 r. Czy tel ni cy THINK
MI CE mie li już oka zję po znać Svart Ho tel,
któ re mu po świę ci li śmy mar co wą okład kę
na sze go ma ga zy nu. 

LUK SUS W KON TE NE RZE
Jak się oka zu je nie zwy kłe bu dow le nie za -

wsze wy ma ga ją jed nak ory gi nal nej lo ka li za cji
czy skom pli ko wa nej for my ar chi tek to nicz nej.
Cza sa mi, aby osią gnąć efekt za sko cze nia wy -
star czy nie sza blo no we my śle nie. Tak jest
w przy pad ku ho te lu Xiang Xiang Xiang Pray
Ho use, któ ry zwra ca uwa gę tym, że zo stał
wy ko na ny z kon te ne rów. Ich wy ko rzy sta nie
ko ja rzy się głów nie z bu do wą stró żó wek,
tym cza so wych miesz kań dla ro bot ni ków lub
osób do tknię tych przez ka ta stro fy na tu ral ne,
cza sa mi z de si gner ski mi pro jek ta mi klu bów
czy skle pów. Meng Qing dong, gu ber na tor
pro win cji Chang zhi w Chi nach, po sta no wił
pójść kil ka kro ków da lej i stwo rzyć z kon te -
ne rów luk su so wy ho tel. In spi ra cją by ły
schro nie nia, ja kie w 2011 r. wy bu do wa no
w Ja po nii, po tra gicz nym trzę sie niu zie mi
i tsu na mi, któ re na wie dzi ły ten kraj. Uży to
do te go kon te ne rów im por to wa nych wła śnie
z Pań stwa Środ ka. Ze wzglę du na swo ją 
spe cy fi kę Xiang Xiang Xiang Pray Ho use po -
wstał w re kor do wym tem pie – pra ce pro jek to -
we, bu do wa i urzą dze nie trwa ły za le d wie trzy
mie sią ce. Ich efek tem jest bu ti ko wy, pię cio -
gwiazd ko wy obiekt po ło żo ny w wiej skiej oko -
li cy nie opo dal Chang zhi. Skła da się z 35

kon te ne rów, co po zwo li ło na wy go spo da ro -
wa nie miej sca na 21 po koi. Ich wnę trza (po -
dob nie jak prze strze nie wspól ne) na wią zu ją
do wy stro ju daw nych bud dyj skich i tao -
istycz nych sal me dy ta cyj nych. Okna umiesz -
czo no za rów no na ścia nach kon te ne rów, jak
i na ich da chach. Jed no z po miesz czeń za pro -
jek to wa no z my ślą o go ściach, któ rzy chcą
prze pro wa dzić tra dy cyj ną chiń ską ce re mo -
nię pa le nia ka dzi deł, ko lej ne przy go to wa ne
jest do wy stę pów ar ty stów gra ją cych na pra -
daw nych in stru men tach. I tu też po ja wia się
wą tek eko lo gicz ny – pod czas bu do wy Xiang
Xiang Xiang Pray Ho use za sto so wa no tech -
ni ki po zwa la ją ce na re duk cję zu ży cia wo dy
i ma te ria łów bu dow la nych.

ZA NU RZO NY WE MGLE
Ho te le ze stre fą SPA i ba se na mi ter mal ny mi

to bar dzo po pu lar ne miej sca na wy po czy nek.
Na ca łym świe cie funk cjo nu je obec nie ma sa
ta kich obiek tów, dla te go wy da je się, że trud -
no stwo rzyć w tym wzglę dzie coś, co za sko -
czy klien tów. Ta sztu ka uda ła się ze spo ło wi
taj skich ar chi tek tów ze stu dia De par ta ment
of Ar chi tec tu re, kie ro wa ne go przez Ama ta
Lu pha ibo ona i Twi tee Vaj ra bhaya Te par kum.
Od po wia da li oni za pro jekt znaj du ją ce go się
w Xu chang (w chiń skiej pro win cji He nan)
Yan ling Jia nye The Mist Hot Spring. Znacz -
ną część kom plek su sta no wi sztucz na wy spa
z prze szklo ny mi bu dyn ka mi, któ re są do -
słow nie za nu rzo ne we mgle uno szą cej się
nad je zio rem. Znaj du ją się w nich za da szo ne

THINK VENUE

33
THINK 

MICE



34
THINK 

MICE

ba se ny ter malne czyn ne przez ca ły rok. 
Co do sa me go ho te lu, je go ele wa cję two rzą
pół prze zro czy ste szkla ne ta fle utrzy ma ne
w cie płych, pa ste lo wych ko lo rach, któ re od -
bi ja jąc się od po wierzch ni wo dy da ją nie zwy -
kły efekt. Obiekt dys po nu je 51 po ko ja mi,
w tym 13 apar ta men ta mi wy po sa żo ny mi
w in dy wi du al nie za pro jek to wa ne drew nia ne
me ble. Du że wra że nie ro bią też prze strze nie
do spo tkań: bar oraz sa la kon fe ren cyj na
z nie co dzien nym oświe tle niem (le do we świe -
tlów ki two rzą ce ażu ro we prze strzen ne kom -
po zy cje za wie szo ne pod su fi tem).

TWIER DZE SZTU KI
Nie któ rzy in we sto rzy, szu ka jąc po my słu

na to, aby wy róż nić swo je obiek ty, po sta no -
wi li po łą czyć je z pla ców ka mi kul tu ry. 
Przy kła dem ta kie go roz wią za nia jest Mię -
dzy na ro do we Cen trum Sztu ki i Ho tel 
(In ter na tio nal Arts Cen ter and Ho tel), któ -
ry otwar to w ub.r. w daw nej for te cy Sant Ju -
lià de Ra mis, nie da le ko hisz pań skiej Gi ro ny.
W XIX -wiecz nych mu rach po wstał bu ti ko -
wy ho tel oraz cen trum sztu ki współ cze snej
– ca łość za pro jek to wa na przez ka ta loń skie
stu dio Fu ses Via der Arqu itec tes. Miej sce za -
chwy ca nie zwy kły mi wnę trza mi, przy wo -
dzą cy mi na myśl ob ra zy sur re ali stów: René
Ma grit te i Sa lva do ra Da li. Na uwa gę za słu -
gu je m.in. sa la kon cer to wa, któ rą za kry wa
dach w for mie ko pu ły, z okrą głym prze -
szkle niem na szczy cie, oświe tla ją cym jej
środ ko wą część (przez co po miesz cze nie
przy po mi na nie co ja ski nię). For te ca oto czo -
na jest ogro dem, jej kształt po zwo lił po za
tym na bu do wę ta ra su (na da chu), z któ re go
moż na po dzi wiać pa no ra mę oko li cy. Prze -
kształ ce nie daw nej twier dzy w kom for to wy
ho tel i pal ców kę kul tu ral ną wy ma ga ło
od in westo ra, fir my ju bi ler skiej D’or Jo iers,
spo rych na kła dów fi nan so wych. Li czą cy 15
po koi ho tel zaj mu je daw ny ma ga zyn ar ty le -
rii. Nie opo dal zna la zło się miej sce na stre fę
Spa, re stau ra cję i po miesz cze nia do spo tkań,
w któ rych pro wa dzo ne są rów nież warsz ta ty
dla ar ty stów. Mu zeum sztu ki zlo ka li zo wa no
na to miast w pod zie miach. Ko mu ni ka cję po -

mię dzy po szcze gól ny mi czę ścia mi kom plek -
su za pew nia ją tu ne le, z cha rak te ry stycz ny mi
skle pie nia mi łu ko wy mi. Ar chi tek ci sta ra li
się w mak sy mal ny spo sób wy ko rzy stać ist -
nie ją ce struk tu ry for te cy, któ re wzbo ga co no
o no wo cze sne ele men ty skom po no wa ne
z za byt ko wą tkan ką. In ny cie ka wy ho tel,
w któ rym znaj du je się ko lek cja po nad 12 tys.
dzieł świa to wej kla sy ar ty stów (ta kich jak
m.in. Zhang En li, Gu il ler mo Ku it ca, Sub -
odh Gup ta i Bhar ti Kher) mo gą od wie dzić
tu ry ści wy bie ra ją cy się do Szko cji. W ma łej
wio sce Bra emar pod ko niec 2018 r. otwar to
The Fi fe Arms Ho tel. Obiekt mie ści się
w wy re mon to wa nym (mo der ni za cja trwa ła
po nad dwa la ta) sty lo wym, XIX -wiecz nym
wik to riań skim bu dyn ku, a je go wła ści cie la -
mi jest szwaj car skie mał żeń stwo – Iwan
i Ma nu ela Wirth, za ło ży cie le ga le rii Hau ser
& Wirth. To chy ba naj lep sza re ko men da cja
dla mi ło śni ków kul tu ry i sztu ki. Kli mat te -
go miej sca jest nie za po mnia ny. Każ dy z 46
po koi zo stał za pro jek to wa ny in dy wi du al nie,
tak aby „opo wia dać” in ną hi sto rię. Na miej -
scu moż na też or ga ni zo wać mniej sze spo tka -
nia i even ty, dla grup li czą cych do 50 osób. 

W OGRO DZIE I NA LOT NI SKU
Cza sa mi, aby się wy róż nić, nie po trze ba

ogrom nych na kła dów in we sty cyj nych. Przy -
kła dem mo że być Bed & Bre ak fast San tu lan,
któ ry po wstał w tym ro ku w Val le de Gu ada -
lu pe w Mek sy ku. Z da le ka ten nie wiel ki
obiekt wy glą da jak ma łe osie dle, któ re two rzy
kil ka skrom nych bu dyn ków z ce gla ną ele wa -
cją. Z bli ska da się jed nak od kryć wie le po -
my sło wych de ta li, któ re spra wia ją, że bez
wąt pie nia nie moż na na zwać te go ho te lu

„jed nym z wie lu”. W oczy rzu ca ją się m.in.
ory gi nal ne ogro dy z kak tu sa mi i ka mie nia -
mi czy fun da men ty bu dyn ków, któ re zo sta ły
za kry te lu strza ny mi po wierzch nia mi, dzię ki
cze mu bry ły spra wia ją wra że nie uno szą cych
się w po wie trzu. Cie ka wie skom po no wa no
rów nież chod ni ki. Wnę trza są bar dzo przy -
tul ne, przy ich wy koń cze niu wy ko rzy sta no
na tu ral ne ma te ria ły. Ca łość na wią zu je do pu -
styn ne go kra jo bra zu oko li cy – jak wy ja śnia
głów ny pro jek tant José An to nio de los San -
tos Bolívar sło wo „san tu lan”, po ja wia ją ce się
w na zwie, w ję zy ku hin di ozna cza rów no wa -
gę. Stąd sta ra nia, aby no wy obiekt pod kre ślał
zwią zek czło wie ka z przy ro dą. W zu peł nie
in nym kli ma cie utrzy ma ny jest otwar ty, tak -
że w tym ro ku, TWA Ho tel. To z ko lei przy -
kład na to, że aby wy wo łać efekt WOW nie
za wsze trze ba bu do wać wszyst ko od po cząt -
ku – wy star czy wy ko rzy stać ist nie ją cą już in -
fra struk tu rę i nadać jej no we go bla sku. Tak
wła śnie zro bio no w No wym Jor ku. Opusz -
czo ny ter mi nal lot ni ska im. Joh na F. Ken ne -
dy'ego za adap to wa no na luk su so wy ho tel.
W bu dyn ku z 1962 r. (nie czyn nym od 2001 r.)
urzą dzo no 512 po koi, jest też stre fa fit ness,
re stau ra cja, bar i ka wiar nia. Do dat ko wo,
w daw nej ha li głów nej, wy go spo da ro wa no
prze strzeń do or ga ni za cji kon fe ren cji i even -
tów, w któ rych mo że wziąć udział na wet
1,6 tys. osób. Wnę trza na wią zu ją oczy wi ście
do lot nic twa – go ście znaj dą w nich róż ne
mo ty wy zwią za ne z awia cją, w tym m.in. sty -
li zo wa ne me ble, ma py, in stru men ty na wi ga -
cyj ne. Dzię ki prze szklo nym ścia nom mo gą
po za tym oglą dać star tu ją ce i lą du ją ce nie mal
bez prze rwy sa mo lo ty. 

� Łu kasz Kuś
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(PO)WAGA 
MYŚLI O RZECZACH 

JESZCZE NIEPOWSTAŁYCH

Ca spar Ma son, tak sa mo jak or ga ni zo wa ne przez ze spół agen cji Jack
Mor ton wy da rze nia (o któ rych sze rzej opo wiem w dal szej czę ści tek -
stu), od ra zu zwró cił na sie bie mo ją uwa gę. We ryzm pu bli ko wa nych
przez bo ha te ra na szej „Syl wet ki” ar ty ku łów, któ rych te ma ty ka ob szer -
nie po ru sza za gad nie nia zwią za ne ze sztucz ną in te li gen cją (AI) i jej
wpły wem na śro do wi sko re kla my, wzma ga za ra zem nie po kój i na dzie -
ję, to wa rzy szą ce roz my śla niom o bli skiej przy szło ści. Prze ni kli wość au -
tor skich do cie kań Ca spa ra Ma so na się ga da lej, m.in. do wia do mo ści
z dzie dzi ny kre atyw nych roz wią zań, ta kich jak no wa tor ski sys tem po -
wia da mia nia dar czyń ców krwi w Szwe cji, wpad ka jed ne go z pro du cen -
tów ket chu pu czy ko lej ne pró by do okre śle nia cha rak te ry sty ki
mil le nial sów, naj bar dziej sko mu ni ko wa nej i róż no rod nej gru py spo -
łecz nej. Wszyst ko to pi sa ne jest w opar ciu o wia ry god ną li te ra tu rę, z któ -
rą każ dy ar ty kuł na za sa dzie pa limp se stu ko re spon du je, a na wet – czę sto
nie uni ka jąc spo ru – otwar cie wcho dzi w dys ku sję. Przy bli ża jąc styl i te -
ma ty kę ca spa row skich pu bli ka cji nie spo sób więc po mi nąć wie lu ty tu -
łów nie jed no krot nie wpły wo wych pism, ra por tów i bia łych ksiąg
– CNN, Jack Mor ton, PwC, For bes – któ rych frag men ty au tor przy ta -
cza esen cjo nal nie w for mie po gra ni cza ese ju i krót kie go fe lie to nu i któ -
ry mi chęt nie dzie li się z czy tel ni ka mi swo je go blo ga, zo sta wia jąc
przy tym za wsze zna mien ny dla swo je go sty lu od no śnik, hi per łą cze
do źró dła. Je go „zna kiem wod nym” są rze tel ność, wspo mnia na już
trans pa rent ność oraz lek kość, z ja ką au tor agen cji Jack Mor ton for mu -
łu je swo je my śli, któ re jak puz zle, jed ną za dru gą, ukła da w peł ny ob raz
an ga żu ją cej czy tel ni ka hi sto rii. To jed nak tyl ko frag ment dzia łal no ści
Ca spa ra Ma so na. Lwia część je go osią gnięć jest efek tem pra cy na sta no -

wi sku cre ati ve stra te gy di rec tor w agen cji Jack Mor ton, gdzie wy so ka ja -
kość, styl i umie jęt ność kom po no wa nia szta fa żu (w świe cie agen cji kre -
atyw nych czę ściej okre śla ne go mia nem sto ry tel lin gu), są tak że zna ka mi
fir mo wy mi na sze go bo ha te ra w dzie dzi nie mar ke tin gu. Do wo dem za -
sług je go i ze spo łów, z któ ry mi przy szło mu pra co wać, są licz ne na gro -
dy, a tak że wpis w Księ dze Re kor dów Gu in nes sa za pro jekt Tree
O’Clock, zre ali zo wa ny pod au spi cja mi BBC. W 2010 r. w cią gu za le d wie
jed ne go dnia za sia no po nad 500 tys. drzew! – Tree O’Clock uświa do mi -
ło mi si łę pro ste go i przej rzy ste go po my słu. Wpa dłem na nie go, kie dy
sie dzia łem w pu bie z ko le gą. Ak cja, czę ścio wo dzię ki swo jej pro sto cie,
jak to czą cy się ka mień, któ ry zbie ra wszyst ko na swo jej dro dze, uro sła
do ran gi re kor du Gu in nes sa – wy ja śnia Ca spar Ma son. 

Po mysł na kre atyw ność
W sie dzi bie Jack Mor ton ze swo je go sta no wi ska, za nu rzo ne go w re -

aliach świa ta con tent, so cial i expe rien cial mar ke tin gu, co dzien nie przez
so czew kę wie lo let nie go do świad cze nia Ca spar Ma son ogar nia bie żą ce
pro jek ty. Jed no cze śnie cie ka wym wzro kiem się ga po za zwy kłe ukła dy
ży cia w po szu ki wa niu świe żej my śli i no wych roz wią zań. Róż no rod -
ność po ru sza nych każ de go dnia za gad nień, roz pa try wa nych jak w pa -
nop ti ko nie z każ de go ką ta i roz wa ża nych wie lo krot nie w wy obraź ni
Ca spa ra, wzra sta wspól nie z po pu lar no ścią agen cji, w któ rej od gry wa
skrom ną a efek tyw ną ro lę. Ko rzy sta ją z te go to po wi klien ci – wła ści cie -
le świa to wych ma rek, ta kich jak m.in. Go ogle, Ja me son, Wel la i wie lu
in nych, któ rzy zdą ży li już współ pra co wać z agen cją Jack Mor ton. Ob -

OWOCE PRACY SPECJALISTÓW IT, KTÓRE AKTUALNIE MAJĄ WPŁYW NA OBLICZE NIEMAL KAŻDEGO
ASPEKTU NASZEGO ŻYCIA, CASPAR MASON, MÓWCA NA IBTM, EUROBEST I FESTIWALU RSVP, 

PRZENOSI ODPOWIEDZIALNIE NA GRUNT MARKETINGU I KREATYWNYCH ROZWIĄZAŃ. W SWOJEJ PRACY,
PODOBNIE DO INŻYNIERÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI, Z ROZWIĄZAŃ JUTRA KORZYSTA JUŻ DZISIAJ.

NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY JEST TO WYKŁAD, KAMPANIA REKLAMOWA CZY KOLEJNA PUBLIKACJA.
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szar te ma tycz ny za gad nień bra nych rów no le gle pod uwa gę nie jed no -
krot nie roz cią ga się więc na wie le, czę sto nie przy sta ją cych do sie bie
dzie dzin: moż li wość prze ku cia war to ści mu zycz nych wy da rzeń
na ży wo i fe sti wa li na mar ke tin go we zna cze nie, aż po po moc mar -
kom w od na le zie niu swo je go miej sca na SXSW, pio nier skim fe sti wa -
lu ty pu di gi tal. Wszyt ko to mu si naj pierw zmie ścić się w jed nym
umy śle i po łą czyć w zna czą ce po ję cia, by po tem mo gło zo stać prze -
dzierz gnię te przez ze spół w od po wied nią re ak cję. – Tak, to zde cy do -
wa nie chro ni mnie przed po pad nię ciem w ru ty nę. Je śli jed nak cho dzi
o mój spo sób pra cy, to je stem ra czej ty pem re flek syj ne go my śli cie la.
Lu bię odejść na bok i grun tow nie prze my śleć swo je za da nia, za miast
po le gać je dy nie na in stynk tach. Jed nak cza sa mi zda rza się, że nie ma
na to cza su i wte dy nie po zo sta je nic in ne go, jak od wo łać się do
in tu icji – opo wia da Ca spar. Praw dą za tem jest, że człon „cre ati ve”
w na zwie je go sta no wi ska zo bo wią zu je nie tyl ko do wzmo żo nej kre -
atyw no ści w pro po no wa niu po my słów z du żą czę sto tli wo ścią, lecz
tak że, a być mo że przede wszyst kim, wy ma ga dys cy pli ny i nie odzow -
nej w tym za wo dzie pre cy zji for mu ło wa nia my śli oraz do bo ru od po -
wied nich do za so bów cza su roz wią zań. – Ro zu mie się sa mo przez się,
że kre atyw ność jest wszę dzie i mo że być wy ra żo na na nie skoń cze nie
wie le spo so bów. Je śli jed nak masz „cre ati ve” w ty tu le swo je go sta no -
wi ska, mu sisz być zdy scy pli no wa ny w do bo rze róż nych ty pów kre -
atyw no ści wte dy, gdy jest to po trzeb ne – pod kre śla nasz bo ha ter. 

„Dla cze go mia ło by to ko goś 
za in te re so wać?”

Jak mó wi Ca spar to bar dzo czę sto za da wa ne przez klien tów py ta nie.
– Je śli po tra fisz prze zwy cię żyć ten pro blem i przy cią gnąć ich uwa gę,
in spi ru jąc jed no cze śnie do pod ję cia dzia łań, je steś do brym han dlow -
cem – od po wia da. W tym wzglę dzie Jack Mor ton to agen cja ab so lut -
nie wy jąt ko wa. W sa mym 2018 r. za swo ją ak tyw ność w świe cie
re kla my i, co waż ne, nie tyl ko re kla my, zo sta ła wy róż nio na nie -
mal 250-krot nie. Od chwi li za ło że nia, po nad 80 lat te mu, sta ła 
się sym bo lem ja ko ści, pro wa dzi szko le nia i na da je kie ru nek mar ke -
tin go wych dą żeń wśród wio dą cych świa to wych pro du cen tów, 
jed no cze śnie in spi ru jąc i an ga żu jąc swo ich klien tów i na byw ców 
ich pro duk tów. – Klien ci pła cą nam za ge ne ro wa nie za in te re so wa nia
ni mi i ich dzia łal no ścią. Ozna cza to pró bę pod ję cia dzia łań w imię
cze goś – im więk sze i bar dziej zna czą ce bę dzie to dla ży cia użyt kow -
ni ków, tym le piej. Od po wie dzial ność jest więc tym więk sza, im więk -
sza jest licz ba punk tów od nie sie nia do okre śla ją cych rdzeń
ukształ to wa nej na prze strze ni lat sa mo świa do mo ści fir my. To po -
chod na zre ali zo wa nych wcze śniej pro jek tów, któ re po zwo li ły prze -
dzierz gnąć wro dzo ne zdol no ści i zdo by te umie jęt no ści w pew ność,
że przy ję te zle ce nie mo że zo stać wy ko na ne zgod nie z naj lep szą sztu -
ką rze mio sła. Stwo rze nie fla go wych kam pa nii z jed nej stro ny wy ma -
ga więc po zna nia klien ta, z dru giej zaś okre śle nia ide ału, do któ re go

zmie rza fir ma. Fir ma, któ ra ma ja sny cel, trak tu je tak sa mo swo ich
pra cow ni ków i klien tów. Jest świa do ma te go, że pod ję te sta ra nia we -
wnątrz ze spo łu pra cu ją ce go nad pro jek tem są rów nie waż ne co te wo -
bec klien ta i po tra fi uczy nić świat lep szym miej scem – ta ki wzór
de fi niu je Ca spar Ma son. Obu tych rze czy uczył się przez nie speł na
de ka dę, za nim za czął pra cę w Jack Mor ton.

Osiem lat w BBC i pi ra ci z pd3 
Je go ka rie ra roz po czę ła się od pra cy w wy daw nic twie Oxford Uni -

ver si ty Press. Szyb ko jed nak, jak wspo mi na tro chę też przy pad ko wo,
zna lazł się w BBC. Tam zro zu miał z ja ką pre sją zma ga ją się oso by
na co dzień pra cu ją ce w du żych kor po ra cjach, z któ ry mi póź niej czę -
sto re ali zo wał pro jek ty już ja ko dy rek tor kre atyw ny w Jack Mor ton.
Wcze śniej jed nak uczył się i słu chał. Moż li wość po ję cia cu dzej hi sto -
rii jak oso bi ste go do świad cze nia za le ży w du żej mie rze od nar ra to ra
tej że opo wie ści i nie za wsze spra wi, że za po śred ni czo ne prze ży cie
skoń czy się na ra do snym uśmie chu. Jak wspo mi na, w BBC oto czo ny
był róż ne go ro dza ju hi sto ria mi: ra dio wy mi, te le wi zyj ny mi czy też
wy ra żo ny mi w for mie pro jek tów nar ra cyj ny mi przed się wzię cia mi.
Jed nym z wy da rzeń, któ re mia ło zna czą cy wpływ na je go sys tem war -
to ści i sta ło się lek cją, któ rą za pa mię tał do dzi siaj był mó wio ny pro -
jekt hi sto rycz ny Pe ople’s War. Tak za pa mię tał spo tka nie z we te ra na mi
i oso ba mi, któ re prze ży ły gro zę II woj ny świa to wej. – Pe ople’s War po -
wstał na ba zie opo wie ści snu tych przez oso by ży ją ce w tam tych la -
tach, był nie sa mo wi ty i onie śmie la ją cy za ra zem. Ni gdy nie za po mnę
tej mie szan ki od wa gi, dow ci pu i po ko ry, ja ką wy ka zy wa li się lu dzie
w tam tej dra ma tycz nej epo ce. Od tam tej po ry je stem wdzięcz ny za to,
że ży ję w cza sach po ko ju i wy so ko ce nię po czu cie bez pie czeń stwa
i sta bi li za cji, ja kie za pew nia UE. Wszyst kim zwo len ni kom Bre xi tu,
któ rzy chęt nie opusz czą Unię, ży czył bym roz mo wy z ty mi sa my mi
ludź mi, z któ ry mi mia łem oka zję roz ma wiać, włącz nie ze 106-let nim
we te ra nem I woj ny świa to wej – wspo mi na Ca spar Ma son. W BBC
imał się jesz cze wie lu róż nych za jęć. Był pro du cen tem wy da rzeń, ma -
na ge rem kam pa nii, pra co wał też na sta no wi sku de ve lop ment pro du -
cer, któ re moż na uznać za od po wied nik stra te gy & cre ati ve w świe cie
agen cji kre atyw nych. Szu kał jed nak da lej i w koń cu za cią gnął się
na po kład pd3 – jak sam okre śla, pi rac kie go stat ku na mo rzu peł nym
więk szych i bar dziej uzna nych agen cji. Tam wpadł na po mysł spo -
łecz nej kam pa nii dla sie ci ko mór ko wej O2 pt. „Thin king of Ka tie”.
Jak wspo mi na, po wstał on w trak cie roz mo wy kwa li fi ka cyj nej. 
Cho dzi ło o za ko mu ni ko wa nie klien tom ope ra to ra ha sła „My śli my
o To bie”. In ny mi sło wy, o ukształ to wa nie kon kret ne go wi ze run ku
mar ki wśród po ten cjal nych na byw ców. Na kon cer cie bry tyj skie go
wy ko naw cy Ti nie Tem pah ko lej ne oso by z tłu mu na za sa dzie „flash
exit” zni ka ły, aż do chwi li, gdy wy da rze nie zmie ni ło się w pry wat ny
kon cert, ode gra ny dla wy lo so wa nej spo śród wie lu uczest ni ków fan ki
o imie niu Ka tie. Event zo stał wy emi to wa ny w pań stwo wej te le wi zji
w cza sie bry tyj skie go fi na łu Mam Ta lent i osią gnął po nad 800 tys.38
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wy świe tleń na YouTu bie. Do dat ko wo zo stał roz po wszech nio ny róż -
ne go ro dza ju ka na ła mi, ta ki mi jak ma ga zyn The Sun, ra dio Ca pi tal
FM i te le wi zja MTV. Osią gnię cie, do któ re go przy czy nił się Ca spar,
po zwo li ło agen cji pd3 śmie lej wy pły nąć na szer sze wo dy mo rza świa -
to wej re kla my. 

Wy da rze nie a or ga ni za tor wy da rzeń
Wy do by ta z cią gu mo no ton nych zja wisk, za uwa żo na przez za an ga -

żo wa ne go uczest ni ka co dzien no ści chwi la, któ ra z po wo du swo jej wy -
jąt ko wo ści do pra sza się, aby za sty gnąć w naj bar dziej nie wy god nej
po zy cji. Mó wi my wte dy, że coś się wy da rzy ło. Wszyst ko za czy na się
od my śli, któ ra za gęsz czo na do sta nu ma te rii prze ra dza się w czyn...
W świe tle zdo by te go do świad cze nia – zre ali zo wa nych za dań, od by -
tych roz mów, a tak że wie lu do zna nych emo cji, we wrze śniu 2018 r.
w ży ciu Ca spa ra do szło do po wsta nia zu peł nie no wej ja ko ści w or ga -
ni zo wa niu wy da rzeń. Mo wa o even cie De spe ra dos „De ep Ho use”
w We ne cji – zja wi sku w sek to rze re kla my nie by wa łym. W ba se nie
miesz czą cym 4,3 mln li trów wo dy, na głę bo ko ści 42 me trów po wstał
klub. Za kon so le tą sta nę li ar ty ści Peg gy Gou i DJ Ar twork, a przed ni -
mi po nad 400 uczest ni ków, któ rzy za nu rzy li się ra zem z ni mi, i to
cał kiem do słow nie, w do zna niach za gwa ran to wa nych przez ze spół
pra cu ją cy dla mar ki De spe ra dos. – Je ste śmy eks per ta mi w obej mo wa -

niu ku ra te li nad wy da rze nia mi, któ re prze su wa ją gra ni ce dzi kich eks -
pe ry men tów, in no wa cji i za ba wy. W cza sie cią gle po stę pu ją cych im -
pre zo wych tren dów, świet nie jest móc po ka zać jak każ de miej sce,
nie za leż nie jak bar dzo in ne, mo że zo stać za mie nio ne w par kiet, tym
sa mym udo wad nia jąc, że nie zwy kłe prze ży cia ma ją po zy tyw ny wpływ
na lu dzi – ko men tarz Die de ri ka Vo sa, glo bal brand di rec to ra w De -
spe ra dos, mó wi sam za sie bie. Kro cie za in we sto wa ne w zor ga ni zo -
wa nie im pre zy w naj głęb szym ba se nie na świe cie, głów nie po to, 
aby jej uczest ni cy mo gli prze żyć bez cen ne chwi le? Prze cież nikt nie
mu si scho dzić po nad 40 me trów pod wo dę. A jed nak, do pie ro póź niej
oka za ło się, jak bar dzo wska za ne, i to nie tyl ko ze wzglę dów mar ke -
tin go wych, by ło prze ży cie tej jed nej wy do by tej z cią gu in nych 
mo men tów chwi li. W tym na le ży do pa try wać się po wa gi my śli o rze -
czach jesz cze nie po wsta łych. Od po wie dzial no ści za rze czy, któ re mo -
gły by ni gdy nie za ist nieć i prze paść w na tło ku co dzien nych
obo wiąz ków. Choć by z te go po wo du war to pod jąć wy si łek i za cząć
stwa rzać rze czy jesz cze nie po my śla ne – tak jak ro bi to i w co wie rzy
bo ha ter na szej „Syl wet ki”. Nie za leż nie od te go, czy jest to pi sa nie ar -
ty ku łów do blo ga Jack Mor ton, sa dze nie drzew czy or ga ni za cja im -
pre zy pod wo dą, ca łą dzia łal ność Ca spa ra Ma so na spa ja aspekt ludz ki,
któ ry przede wszyst kim ma na wzglę dzie. 

� To masz No wak

CASPAR MASON 

Cre ati ve stra te gy di rec tor w Jack Mor ton, agen cji kre -
atyw nej o świa to wym za się gu. Współ pra co wał z ta ki mi
fir ma mi jak Go ogle, BBC, Ko dak, Ja me son i Wel la. 
Wie lo krot nie na gra dza ny, m.in. „Grand Prix”, „Ga me
Chan ger” i „Best B2C event” za De spe ra dos Sky Fest,
„Con su mer & Me dia Event of the Year” za Go ogle 
Cu rio si ty Ro oms, „Mar ke ting We ek En ga ge Award Best
Expe rien tial Mar ke ting Cam pa ign 2012” za pro jekt 
kam pa nii Thin king of Ka tie. Au tor wie lu pu bli ka cji na
te mat mar ke tin gu, sztucz nej in te li gen cji i no wych tech no -
lo gii. Był pre le gen tem na Eu ro best, IBTM, RSVP, MIS. 
Ca spar go ścin nie pro wa dzi rów nież wy kła dy na Uni ver -
si ty of Gre en wich i lon dyń skim So uth Bank Uni ver si ty.
Czło nek ra dy w Ci ty Ha rvest Lon don, or ga ni za cji 
roz pro wa dza ją cej nad miar żyw no ści do or ga ni za cji dla
po trze bu ją cych osób.
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WY DA RZE NIA FIR MO WE 
– PRZY CHÓD DLA 
PRA COW NI KA? 

Istot nym ele men tem (po cią ga ją cym za so -
bą wy mier ne skut ki eko no micz ne) jest kwe -
stia po ten cjal ne go przy cho du pra cow ni ka
z ty tu łu nie od płat nych świad czeń mo gą cych
po ja wić się w związ ku z uczest nic twem
w wy da rze niach or ga ni zo wa nych przez pra -
co daw cę. Na le ży wska zać, że oce na skut ków
po dat ko wych zwią za nych z udzia łem pra -
cow ni ków w im pre zach in te gra cyj nych
przez dłu gie la ta by ła przed mio tem spo rów
po dat ni ków z fi sku sem. Or ga ny w więk szo -
ści przy pad ków przyj mo wa ły, że uczest nic -
two pra cow ni ka w im pre zie in te gra cyj nej
sta no wi dla nie go przy chód, od któ re go na -
le ży od pro wa dzić po da tek do cho do wy, co
zna czą co pod wyż sza ło cał ko wi te kosz ty or -
ga ni za cji wszel kie go ro dza ju wy da rzeń.

CO MÓ WI WY ROK TRY BU NA ŁU
KON STY TU CYJ NE GO

Z po mo cą przy szedł do pie ro Try bu nał Kon -
sty tu cyj ny (TK) z prze ło mo wym wy ro kiem
z 8 lip ca 2014 r. (K 7/13). TK wska zał, że
chcąc stwier dzić, iż nie od płat ne świad cze nie

do pro wa dzi ło do po wsta nia przy cho du
po stro nie pra cow ni ka, to świad cze nie ta kie
mu si speł niać łącz nie na stę pu ją ce wa run ki:
� mu si zo stać speł nio ne za zgo dą pra cow ni ka

(pra cow nik mu si z nie go do bro wol nie sko -
rzy stać), 

� świad cze nie mu si zo stać speł nio ne w in te re -
sie pra cow ni ka (a nie w in te re sie pra co daw -
cy) i mu si przy nieść mu ko rzyść w po sta ci
zwięk sze nia ak ty wów lub unik nię cia wy -
dat ków, któ re mu siał by po nieść, 

� ko rzyść mu si być wy mier na i przy pi sa na in -
dy wi du al ne mu pra cow ni ko wi (a nie do -
stęp na dla wszyst kich pod mio tów).
Z po wyż sze go wy ni ka ty le, że do „wor ka”

przy cho dów ze sto sun ku pra cy na grun cie
prze pi sów usta wy o po dat ku do cho do wym
od osób fi zycz nych (PIT) nie mo że być kwa -
li fi ko wa ne ja ko pod le ga ją ce PIT każ de świad -
cze nie speł nia ne przez pra co daw cę na rzecz
pra cow ni ka (bez za pła ty). Oczy wi ście, po wy -
ro ku TK nie moż na au to ma tycz nie od wra cać
o 180 stop ni oce ny po dat ko wej i kwa li fi ka cji
wy da rzeń or ga ni zo wa nych przez pra co daw -
ców. W sy tu acji bo wiem, gdy udział pra cow -
ni ka w wy da rze niu or ga ni zo wa nym przez
pra co daw cę speł nia wy żej wy mie nio ne wy -

ma ga nia okre ślo ne w wy ro ku TK, to pra co -
daw ca sta nie przed ko niecz no ścią (i za ra zem
dy le ma tem, w ja ki spo sób do ko nać wła ści -
wych wy li czeń) ob li cze nia i po bra nia za licz ki
na po da tek do cho do wy.

Try bu nał wska zał na kry te ria, któ re na le -
ży uwzględ niać przy oce nie po dat ko wej
świad czeń na rzecz pra cow ni ka. Ta kim kry -
te rium jest m.in. obiek tyw na oce na, w czy im
in te re sie le ża ło sko rzy sta nie ze świad cze nia
na rzecz pra cow ni ka – sa me go pra cow ni ka
czy mo że jed nak bar dziej pra co daw cy?
O świad cze niu w in te re sie pra cow ni ka mo -
że my mó wić wte dy, gdy sta no wi re al ne przy -
spo rze nie ma jąt ko we, ko rzyść uchwyt ną
w ma jąt ku pra cow ni ka (np. po przez po więk -
sze nie ak ty wów pra cow ni ka al bo za osz czę -
dze nie wy dat ków).

CO PO KA ZU JE PRAK TY KA
Co waż ne, po kło siem wy ro ku Try bu na łu

jest to, że w orzecz nic twie są dów ad mi ni -
stra cyj nych, jak rów nież w zde cy do wa nej
więk szo ści wy da wa nych po tym wy ro ku in -
dy wi du al nych in ter pre ta cji prze pi sów po -
dat ko wych (w wie lu przy pad kach Mi ni ster
Fi nan sów zmie nił wy da ne wcze śniej nie ko-

Temat opodatkowania imprez i wyjazdów integracyjnych wraca jak bumerang, szczególnie gdy aura za oknem
skłania do organizacji tego typu spotkań. Jak pokazuje rynek, pracodawcy coraz częściej i chętniej zapewniają
swoim pracownikom (nierzadko również ich rodzinom) możliwość korzystania z benefitów, organizują dla
nich imprezy, spotkania i wyjazdy, przekazują nagrody i w ten sposób motywują do działania. Na czym polega
opodatkowanie takich wydarzeń i w jaki sposób dokonywać rozliczeń podatkowych z nimi związanych?

PRAWO
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rzyst ne in ter pre ta cje) za czę to pre zen to wać
ko rzyst ne dla pra cow ni ków sta no wi sko w za -
kre sie opo dat ko wa nia udzia łu w im pre zach
in te gra cyj nych. Np. w paź dzier ni ku 2014 r.
Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny od mó wił
pod ję cia uchwał w dwóch spra wach do ty czą -
cych opo dat ko wa nia im prez in te gra cyj nych,
uzna jąc to za zbęd ne z uwa gi na roz strzy gnię -
cie przez TK kwe stii roz li cze nia nie od płat -
nych świad czeń.

IM PRE ZA IN TE GRA CYJ NA
Ba zu jąc na kry te riach wska za nych przez

TK, przyj mu je się, że tych cech/wa run ków
nie po sia da świad cze nie w po sta ci uczest -
nic twa w im pre zie in te gra cyj nej, któ re go
pra cow nik naj czę ściej nie mo że od mó wić
i któ re go re al nej, zin dy wi du ali zo wa nej war -
to ści nie da się usta lić. W tym du chu sam
udział w im pre zie czy spo tka niu in te gra cyj -
nym nie wią że się z po wsta niem po stro nie
pra cow ni ka przy cho du do opo dat ko wa nia
PIT. Wska zu je się rów nież, że wa run kiem
po wsta nia przy cho du w po sta ci in nych nie -
od płat nych świad czeń jest ich otrzy ma nie,
a w przy pad ku im prez zbio ro wych, jak choć -
by spo tkań in te gra cyj nych, nie jest moż li we
usta le nie pod sta wy opo dat ko wa nia in dy wi -
du al nych osób z ty tu łu udzia łu w nich, sko ro
nie da się usta lić, czy i w ja kim za kre sie sko -
rzy sta li oni z po szcze gól nych ofe ro wa nych
przez or ga ni za to ra świad czeń. Przy tej oka zji
war to wska zać, że w tym sa mym du chu or ga -
ny po dat ko we od no szą się do skut ków po dat -
ko wych wy ni ka ją cych z udzia łu człon ków
ro dzi ny pra cow ni ka w spo tka niach fir mo -
wych. Wska zu ją, że udział człon ków ro dzi ny
w ta kim wy da rze niu nie sta no wi przy cho du
pra cow ni ka.

WAŻ NY WA LOR IN TE GRA CYJ NY
Re gu łą wy da je się być za ło że nie pra co daw -

ców, że or ga ni za cja wy da rzeń fir mo wych ma
na ce lu po pra wę ko mu ni ka cji we wnętrz nej,
zwięk sze nie mo ty wa cji do pra cy po przez in te -
gro wa nie pra cow ni ków z fir mą, umac nia nie
ze spo łu i we wnętrz nych wię zi, po lep sza nie at -
mos fe ry pra cy oraz uła twia nie wza jem nych

re la cji mię dzy pra cow ni ka mi, co skut ko wać
ma zwięk sze niem efek tyw no ści pra cy, a w re -
zul ta cie osią ga nych przy cho dów. Or ga ny
nie jed no krot nie do py tu ją o cel spo tka nia czy
wy jaz du. Je że li nie jest nim in te gra cja, fi skus
wska zu je, że or ga ni za cja wy da rze nia nie le ży
w in te re sie pra co daw cy, lecz pra cow ni ków
(a to wy ka za nie in te re su pra co daw cy po wo -
du je, że pra cow nik mo że nie uzy skać przy -
cho du). Za sad ni czo trud no so bie wy obra zić,
by pra co daw ca po no sił wy dat ki bez in te re -
sow nie, nie mniej war to za dbać, by ele men ty
in te gra cyj ne by ły ła twe do uchwy ce nia, bo -
wiem rze czy wi ste oko licz no ści or ga ni zo wa -
nych wy da rzeń mo gą być bar dzo istot ne dla
oce ny skut ków po dat ko wych.

NA GRO DY I WY JAZ DY 
MO TY WA CYJ NE

O ile w przy pad ku in dy wi du al nych i oczy -
wi stych na gród dla pra cow ni ków nie po -
win ni śmy mieć wąt pli wo ści w za kre sie
ko niecz no ści ich opo dat ko wa nia na za sa -
dach ana lo gicz nych jak wy na gro dze nie ze
sto sun ku pra cy (zaś w przy pad ku człon ków
ro dzi ny mó wić moż na o po wsta niu przy -
cho du z in nych źró deł, któ ry sa mi ko rzy sta -
ją cy zo bo wią za ni bę dą roz li czyć w ra mach
rocz ne go PIT), o ty le pro ble ma tycz na mo że
oka zać się oce na wy jaz dów mo ty wa cyj nych
dla pra cow ni ków. W tym przy pad ku każ da
ta ka sy tu acja wy ma ga głęb szej re flek sji i ana -
li zy w za leż no ści od cha rak te ru i wa run ków
ta kie go wy jaz du. Raz bę dzie mógł być on zi -

den ty fi ko wa ny ja ko na gro da dla pra cow ni ka,
w in nym przy pad ku bli żej mu bę dzie do
kla sy fi ka cji ta kiej, jak w przy pad ku wy jaz dów
in te gra cyj nych, gdy np. wzię cie udzia łu
w wy jeź dzie mo ty wa cyj nym le ży w in te re sie
pra co daw cy, a nie w in te re sie pra cow ni ka.

W RA ZIE WĄT PLI WO ŚCI…
Na za koń cze nie war to wska zać, że wspo -

mnia ne spo ry z fi sku sem i zmia na po dej ścia
or ga nów mia ły miej sce na grun cie nie zmie -
nio ne go sta nu praw ne go. Wi dząc to, w ra zie
na ro słych wąt pli wo ści, pod Pań stwa roz wa gę
pod da je my moż li wość wy stą pie nia z wnio -
skiem o wy da nie in dy wi du al nej in ter pre ta cji
prze pi sów pra wa po dat ko we go, ce lem pró by
uzy ska nia swo istej ochro ny.

MICHAŁ KRYSIK, ALLIN TAX SP. Z O.O. 
– PARTNER WSPÓŁPRACUJĄCY Z
KANCELARIĄ LSW LEŚNODORSKI 
ŚLUSAREK I WSPÓLNICY

Do rad ca po dat ko wy, wspól nik w Al lin Tax sp. z o. o.,
spe cja li sta w za kre sie pra wa po dat ko we go z wie lo -
let nią prak ty ką. W ra mach swo jej prak ty ki uczest ni -
czy w spe cja li stycz nych pro jek tach do rad czych
na rzecz przed się biorstw z róż nych branż, ana li zu je
skut ki po dat ko we trans ak cji re struk tu ry za cyj nych,
przy go to wu je pro jek ty umów oraz oce nia ich skut ki
po dat ko we. Świad czy tak że bie żą ce do radz two po -
dat ko we dla klien tów kan ce la rii LSW Le śno dor ski
Ślu sa rek i Wspól ni cy.

www.lsw.com.pl                   
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Spo tka nia i wy da rze nia „twa rzą w twarz”
od gry wa ją in te gral ną ro lę w umac nia niu na -
szej go spo dar ki na ro do wej i klu czo wych
sek to rów biz ne so wych – wy ni ka z ra por tu
Oxford Eco no mics, zle co ne go przez Events
In du stry Co un cil i wspie ra ne go przez Me -
etings Me an Bu si ness Co ali tion oraz in nych
part ne rów bran żo wych. Da ne do ra por tu
zo sta ły ze bra ne w ra mach ogól no kra jo we go
ba da nia pla ni stów spo tkań, wy staw ców
i przed sta wi cie li obiek tów. Łącz nie uda ło
się w ten spo sób prze ana li zo wać pra wie
9 tys. kra jo wych po dró ży biz ne so wych, pra -
wie 50 tys. mię dzy na ro do wych po dró ży lot -
ni czych i wy ni ki po cho dzą ce z 11 tys. ho te li
w Sta nach Zjed no czo nych. Wnio ski są
opty mi stycz ne – oka za ło się, że bez po śred -
nie spo tka nia przy no szą go spo dar ce na ro -
do wej set ki mi liar dów do la rów, ma ją też
wpływ na po wsta nie ok. 5,9 mln miejsc pra -
cy! Po dob nych ra por tów wy ko na no po -
nad dzie sięć na ca łym świe cie. Słu żą one
ja ko ko ło za ma cho we do roz wo ju bran ży
spo tkań w róż nych pań stwach (m.in.

w Wiel kiej Bry ta nii, Ka na dzie, Da nii czy
w Pol sce).

NO WE ROZ DA NIE
Bran ża spo tkań nie tyl ko ro śnie w si łę, 

ale rów nież zmie nia swo ją struk tu rę. Przez
dzie się cio le cia mó wi ło się o tym, że róż ne go
ro dza ju ryn ki, w tym tak że MI CE, dys kry -
mi nu ją ko bie ty. W la tach 70. ubie głe go wie -
ku ko bie ty twier dzi ły, że od po wia da ją
je dy nie za 65 proc. te go, co ro bią męż czyź ni.
Dzi siaj ta licz ba wy no si już po nad 80 proc.
Ob ser wu je my za tem, że dys pro por cje po -
mię dzy płcia mi, nie za leż nie od przy czyn, sys -
te ma tycz nie się zmniej sza ją. Tar gi IMEX,
czy li jed na z klu czo wych plat form wy mia ny
my śli w bran ży spo tkań, w ma ju te go ro ku za -
pro si ły na spo tka nie, w trak cie któ re go jed -
ny mi z głów nych te ma tów, ja kie zo sta ły
po ru szo ne by ły wła śnie te zwią za ne z si łą ko -
biet. Pro gram me ry to rycz ny roz po czął się
od„upodmio to wie nia” ko biet, czy li ana li zy te -
go, cze go im bra ku je – aby wzmoc nić ich po -
zy cję i ro lę. Cho dzi m.in. o po go dze nie ka rie ry

i ży cia ro dzin ne go, bu do wa nie oso bi stej mar -
ki czy za po bie ga nie przy pad kom mo le sto wa -
nia sek su al ne go. Ta kie sze ro kie spek trum
te ma tów cze ka ło nie tyl ko na ko bie ty zwią za -
ne z bran żą spo tkań, ale rów nież na męż czyzn,
któ rzy chcie li usły szeć o no wych pro ble mach,
wy zwa niach czy po pro stu co dzien no ści, 
ja ka spo ty ka płeć pięk ną. Sza co wa na licz ba
ko biet pra cu ją cych w prze my śle spo tkań to
ok. 65 proc., bio rąc pod uwa gę ry nek w uję ciu
glo bal nym. Pew Re se arch Cen ter opu bli ko -
wa ło nie daw no ra port ilu stru ją cy, że róż ni ca
w wy na gro dze niach ko biet i męż czyzn znacz -
nie zmniej szy ła się od lat 80. XX wie ku
– w 2015 r. ko bie ty za ra bia ły 83 proc. te go, co
za ra bia ją męż czyź ni. Ar ty kuł opu bli ko wa ny
przez think tank The Fo un da tion for Eco no -
mic Edu ca tion, w dal szym cią gu kry tycz nie
przy glą da się jed nak róż ni cy w wy na gro dze -
niach obu płci. War to za uwa żyć, że w nie któ -
rych bran żach, ta kich jak bran ża spo tkań,
ko bie ty sta no wią więk szość si ły ro bo czej. 
Te mat rów no ści i awan su za wo do we go jest
więc w ta kim przy pad ku szcze gól nie pil ny.

„A mój spo kój ma kształt Two ich ra mion i brzmi jak Twój głos” – sko men to wał wła ści ciel fir my do głów nej
or ga ni za tor ki, a w „na szym ję zy ku” event plan ner ki. Ona je dy nie na chwi lę wy ci szy ła ra dio do ko mu ni ka cji
z eki pą tech nicz ną od po wia da jąc: „Bę dzie do brze, wiem, że to waż ne, mo żesz na mnie li czyć”. Po bie gła 
da lej. Czy to praw dzi wa hi sto ria? Sprawdź my! Fakt jest je den – zna li się po nad 10 lat, tj. dłu go. 

CZY PRZEMYSŁ
SPOTKAŃ 
TO ONA? 
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PUNK TY ZA CZE PIE NIA
Si ła ko biet na glo bal nym ryn ku spo tkań

zde cy do wa nie ro śnie. Klu czo wa jest na to -
miast dys ku sja o po trze bach roz wo ju ko biet
w ra mach po szcze gól nych or ga ni za cji – nie za -
leż nie od te go czy pra cu ją w du żej glo bal nej
kor po ra cji, czy w ma łej fir mie, do pie ro roz -
po czy na ją cej swo ją dzia łal ność. Każ dy ta ki
pod miot ma moc bu do wa nia świa do mo ści
i two rze nia sil ne go eto su pra cy w bran ży spo -
tkań, któ ra ja wi się ja ko atrak cyj na, do bra za -
rob ko wo i sta wia ją ca na eks per tów, bez
wzglę du na ich płeć. Waż na jest też współ pra -
ca z od po wied ni mi oso ba mi, ta ki mi jak men -
to rzy, sze fo wie czy za rząd da nej or ga ni za cji.
Od nich za le ży prze cież naj wię cej i to na nich
po win ni śmy móc po le gać. Jed ną z nie licz -
nych me tod bu do wa nia od po wie dzi na po sta -
wio ne prze ze mnie py ta nie „czy prze mysł
spo tkań to ona?” jest szu ka nie stu diów przy -
pad ku, ja ko pew ne go ro dza ju wy znacz ni ków
suk ce su. Na le ży zna leźć or ga ni za cje i oso by,
któ re ak tyw nie two rzy ły i roz wi ja ły pro gra -
my wpły wa ją ce na zmia nę sta tu su ko biet.
War to do wie dzieć się, ja kie ini cja ty wy się
spraw dzi ły, a na stęp nie do sto so wać je do po -
trzeb, kul tu ry i ce lów da nej or ga ni za cji. Fi -
nal nie, pra cu jąc w bran ży spo tkań, war to
uczyć się z do świad czeń in nych lu dzi, aby
two rzyć no we i sku tecz ne roz wią za nia.

LI CZĄ SIĘ RE LA CJE 
Pra cu jąc, szcze gól nie z mło dy mi li de ra mi,

wie lo krot nie sta wia my so bie py ta nie, jak
zbu do wać pierw sze port fo lio part ne rów czy
klien tów. Od po wiedź jest nad wy raz pro sta.
Jed ny mi z naj lep szych zwo len ni ków ko biet
są prze cież… męż czyź ni. Po cząt ku ją ce li der -
ki po win ny za tem użyć in tu icji i wła snej 
sie ci (w ra mach swo jej or ga ni za cji, jak i po -
za nią), aby po łą czyć za rów no męż czyzn, jak
i ko bie ty, któ rzy re pre zen tu ją róż ne funk cje
i po zio my. Istot ne zna cze nie ma dzie le nie się
do świad cze nia mi, wy zwa nia mi i po trze ba mi
zwią za ny mi z roz wo jem za wo do wym ko biet
i męż czyzn w otwar tym śro do wi sku, w któ -
rym ist nie je wza jem ny sza cu nek i chęć zmia -
ny sta tus quo. Wza jem ność i współ pra ca

zo sta ły zresz tą bar dzo do brze opi sa ne w do -
ku men cie „Bang kok Ma ni fe sto” wy da nym
przez Si te (So cie ty for In cen ti ve Tra vel
Excel len ce – przyp. red.) po kon fe ren cji tej
or ga ni za cji, ja ka od by wa ła się w stycz niu br.
w Taj lan dii. Znaj dzie my w nim stwier dze nie,
że re la cje i pra ca ze spo ło wa bu du ją wy ni ki
biz ne so we znacz nie sku tecz niej niż po je dyn -
cze, in dy wi du al ne dzia ła nia. Nic nie two rzy
i nie wzmac nia re la cji sku tecz niej niż wspól -
ne do świad cze nia zwią za ne z po dró ża mi 
mo ty wa cyj ny mi, czy ta my da lej. Po przez
zwró ce nie uwa gi na ro lę po dró ży mo ty wa cyj -
nych, czy li de fac to pod sta wę ist nie nia sys te -
mów mo ty wa cyj nych w dzi siej szych cza sach
Si te sub tel nie za zna cza jed nak rów nież ro lę
ko biet. Po dob ne pu bli ka cje zo sta ły wy da ne
w ra mach in nych sto wa rzy szeń bran żo wych,
w tym m.in. MPI czy IC CA. 

MOŻ LI WO ŚCI DLA KAŻ DE GO
Za rzą dza nie wy da rze nia mi to fan ta stycz -

na dro ga ka rie ry za wo do wej, za rów no dla
męż czyzn, jak i dla ko biet. Jest faj na, szyb ka,
za pew nia do sko na łe moż li wo ści roz wo ju.
Pod czas gdy więk szość me ne dże rów wy da -
rzeń to ko bie ty, zgod nie z ostat nim ba da niem
prze pro wa dzo nym przez PCMA śred nie wy -
na gro dze nie dla ko biet w prze my śle spo tkań
jest ok. 24 proc. niż sze od te go, na ja kie mo gą
li czyć męż czyź ni. W ja ki spo sób ko bie ty znaj -
du ją za tem spo so by na wy róż nie nie się i po -

bu dze nie swo jej ka rie ry w tak kon ku ren cyj nej
i roz wi ja ją cej się bran ży? Oczy wi ście to jed no
z pierw szych py tań, któ re na su wa się w przy -
pad ku ana li zy czy rze czy wi ście prze mysł spo -
tkań jest ko bie tą. Je że li cho dzi o od po wiedź,
każ dy z nas ma in ne ce le i de fi ni cje suk ce su.
Na pew no waż ne jest po sia da nie od po wied -
niej wie dzy i pew no ści sie bie, aby stwo rzyć
wła sną ścież kę do wy zna czo nych ce lów.
Po dro dze mo gą po ja wić się trud no ści i wy -
zwa nia, ale dzię ki pa sji dla bran ży moż na je
prze zwy cię żyć. Nie waż ne czy utoż sa miasz się
bar dziej z ko bie ta mi czy z męż czy zna mi prze -
mysł spo tkań mo że być dla Cie bie głę bo ką
fan ta zją i na rzę dziem do re ali zo wa nia ce lów.
Czy wy glą da on jak de li kat na waż ka uka zu ją -
ca swo ją ko bie cą na tu rę czy jest mę ską grą
o wpły wy przy po zy ski wa niu ko lej ne go du że -
go wy da rze nia, na dal jest pięk ny. In spi ru je,
da je moż li wo ści roz wo ju oraz speł nia ma rze -
nia. Prze mysł spo tkań to „ona” z nie do koń -
ca od kry ty mi ta jem ni ca mi, za ka mar ka mi
wpły wów i prze pły wa mi za leż no ści. Jed nak to
wła śnie wtej bran ży jest pięk ne. Po zwa la re ali -
zo wać sie bie, po przez po ma ga nie in nym. 
Tak, od by wa się to w stre sie, nie rzad ko
pod wpły wem róż nic kul tu ro wych, oby cza jów
czy po wią zań, ale ta ki wła śnie jest XXI wiek.
Mi mo wszyst ko prze mysł spo tkań po tra fi być
jak spo kój ukształ to wa ny z naj waż niej szych
ra mion i brzmieć jak ten je dy ny głos… 

� Krzysz tof Ce luch
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O AU TO RZE
DR KRZYSZ TOF CE LUCH – Mów ca, tre ner, kon sul tant biz ne so wy, wy kła dow -
ca aka de mic ki i przed się bior ca. W 2018 r. za ło żył fir mę Ce luch Con sul ting po ma ga -
ją cą or ga ni za cjom, in sty tu cjom i przed się bior stwom w ob sza rach za rzą dza nia,
ko mu ni ka cji i mo ty wa cji, roz wo ju biz ne su, w szcze gól no ści w od nie sie niu do prze -
my słu spo tkań (event mar ke tin gu). Jest tak że peł no moc ni kiem rek to ra ds. współ -
pra cy z biz ne sem w Szko le Głów nej Tu ry sty ki i Ho te lar stwa Vi stu la, or ga ni za to rem
stu denc kiej kon fe ren cji IMEX -MPI -MCI Fu tu re Le aders Fo rum War saw oraz wy kła -
dow cą stu dium Event Ma na ge ment SBE na Uni wer sy te cie War szaw skim. W la -
tach 2009-2017 był kie row ni kiem Po land Co nven tion Bu re au Pol skiej Or ga ni za cji
Tu ry stycz nej oraz au to rem ra por tów „Prze mysł spo tkań i wy da rzeń w Pol sce” i Po -
land Me etings Im pact (2008-2018). Od 2012 do 2015 r. spra wo wał funk cję pro fe so -
ra wi zy tu ją ce go i kie row ni ka pro jek tów ba daw czych w San Die go Sta te Uni ver si ty.
Ja ko je dy ny Po lak jest akre dy to wa nym tre ne rem MPI Glo bal Tra ining, w 2009 r. zdo -
był ty tuł Cer ti fi ca te of In cen ti ve and Tra vel Exe cu ti ve (CI TE), w 2010 Cer ti fi ca te 
Me etings Ma na ge ment (CMM), a w 2013 Cer ti fi ca te In cen ti ve Spe cia list (CIS). 
Za ło ży ciel i pierw szy pre zes MPI Po land.
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Ostat nie dwa la ta nie by ły dla na sze go kra -
ju zbyt ła ska we, je że li cho dzi o po zy cje zaj -
mo wa ne w ran kin gu UIA. Naj pierw Pol ska
spa dła o trzy miej sca, rok póź niej jesz cze
o dwa. Za uwa żal nie zmniej sza ła się też licz -
ba od by wa ją cych się nad Wi słą im prez
– ze 117 do 80 w 2017 r., a po tem za le d wie
do 52. Tym bar dziej cie szy fakt, że w koń cu
uda ło się tę złą pas sę prze zwy cię żyć. Co
praw da do do bre go sta nu sprzed trzech lat
jesz cze da le ko, ale te go rocz ny awans oraz 27
wy da rzeń wię cej są bez wąt pie nia do bry mi
in for ma cja mi. Mia sta na pę dza ją ce kra jo wą
ko niunk tu rę to przede wszyst kim Kra ków
(24 spo tka nia) i zde kla so wa na przez nie go
War sza wa (20 spo tkań). Na po dium zna la zły
się jesz cze Ka to wi ce (7 spo tkań). 

ZMIA NA LI DE RA
W te go rocz nym ran kin gu UIA uwzględ nio -

no w su mie 453 139 wy da rzeń (o 18 853 wię -
cej niż ostat nio). Naj waż niej szą in for ma cją jest
no wy li der. Po dwóch la tach Ko rea Płd. mu -
sia ła ustą pić pierw szeń stwa Sin ga pu ro wi,
w któ rym w mi nio nym ro ku od by ły się aż
o 323 spo tka nia wię cej. Sin ga pur awan so wał
z miej sca trze cie go, „spy cha jąc” tym sa mym
o jed ną po zy cję Ko reę i Bel gię – ko lej no
na dru gie i trze cie miej sce. Za raz za po dium
upla so wa ły się Sta ny Zjed no czo ne, któ re co
praw da po pra wi ły swo je no to wa nia sprzed ro -
ku (za rów no je że li cho dzi o miej sce w ze sta -
wie niu, jak i licz bę spo tkań), ale i tak nie uda ło
im się od zy skać utra co ne go dwa la ta te mu za -

szczyt ne go pierw sze go miej sca, zaj mo wa ne go
zresz tą przez wie le lat. W pierw szej dzie siąt ce
zna la zły się jesz cze Ja po nia, Au stria, Fran cja,
Hisz pa nia i Niem cy. Do gro na naj lep szych
po wró ci ła też Wiel ka Bry ta nia, któ ra za stą pi -
ła tam Taj lan dię. Je że li cho dzi o naj chęt niej
wy bie ra ne przez or ga ni za to rów kon fe ren cji
i kon gre sów mia sta, pierw sza trój ka utrzy ma -
ła swo je po zy cje sprzed ro ku. To ko lej no Sin -
ga pur (kla sy fi ko wa ny za rów no ja ko pań stwo
i mia sto), Bruk se la i Seul. Na uwa gę za słu gu -
je jed nak fakt, że o ile w Sin ga pu rze licz ba im -
prez zwięk szy ła się aż o 375 (z 802 do 1177), to
już za rów no Bruk se la, jak i Seul za no to wa ły
spad ki (ko lej no o 24 i aż 208 im prez). Na dal -
szych po zy cjach zna la zły się jesz cze Wie deń,
To kio, Pa ryż, Ge ne wa. Z pierw szą dzie siąt ką
po że gnać mu sia ły się Bang kok, Ber lin i Pu -
san, któ re zo sta ły wy eli mi no wa ne przez 
Ma dryt, Lon dyn i Bar ce lo nę. Nie zmien nie
naj wię cej wy da rzeń od by wa się w Eu ro pie
i w Azji – we dług UIA w su mie to aż 83 proc.
wszyst kich im prez or ga ni zo wa nych na świe -
cie (od po wied nio 48 i 35 proc.). Nie naj go rzej
ra dzą so bie jesz cze kla sy fi ko wa ne wspól nie
Ame ry ka Pół noc na i Po łu dnio wa (11 proc.),
cho ciaż tam mo to rem na pę do wym są Sta ny
Zjed no czo ne. W ty le po zo sta ją Afry ka (gdzie
głów nym gra czem jest RPA) i Au stra lia, któ -
rym uda ło się wy wal czyć po 3 proc. ryn ku. 

DWIE DE KA DY POD LU PĄ
Po za li stą naj lep szych kra jów i miast w dzie -

dzi nie przy cią ga nia kon fe ren cji i kon gre sów,

naj now szy ra port UIA przy no si też sze reg 
in nych cie ka wych in for ma cji na te mat te go
ryn ku. Z oka zji 60-tej edy cji do ku men tu spo -
rzą dzo no m.in. li stę naj po pu lar niej szych 
de sty na cji (pań stwa i mia sta) ostat nie go dwu -
dzie sto le cia. Tu w dal szym cią gu li de rem 
po zo sta ją Sta ny Zjed no czo ne – kraj, któ ry
przez dłu gi czas sku tecz nie bro nił pierw sze -
go miej sca. Naj lep szym mia stem, tak sa mo
jak w tym ro ku, oka zał się jed nak Sin ga pur. 
Al bań ska Ti ra na to z ko lei miej sce, któ re w la -
tach1999-2018 rok rocz nie od no to wy wa ło naj -
więk sze wzro sty za in te re so wa nia ze stro ny
me eting plan ne rów (102 proc.), na to miast
Bar ce lo na go ści ła naj wię cej uczest ni ków róż -
ne go ro dza ju im prez (w su mie po nad 2,6 mln
osób). Je że li cho dzi o Pol skę, w ze sta wie niu
obej mu ją cym ostat nie dwie de ka dy, nasz kraj,
z licz bą 2706 im prez, wy wal czył 25 po zy cję,
prze ści ga jąc za rów no Wę gry (28 miej sce, 2570
wy da rzeń), jak i Cze chy (30 miej sce, 2509 wy -
da rzeń). Mi mo nie złe go wy ni ku, kon fe ren cje
i kon gre sy or ga ni zo wa ne w Pol sce by ły mniej -
sze niż w tych pań stwach. Przez 20 lat we
wszyst kich te go ty pu im pre zach w Pol sce
wzię ło udział łącz nie pra wie 178 tys. osób,
pod czas gdy w Cze chach war tość ta wy nio sła
pra wie 283 tys. go ści, a na Wę grzech po -
nad 246 tys. W pierw szej trzy dzie st ce za bra -
kło też nie ste ty ja kie go kol wiek pol skie go
mia sta – tym cza sem na wy so kim 19 i 20 miej -
scu upla so wa ły się Pra ga i Bu da peszt. Przy -
glą da jąc się in nym tren dom zwią za nym
z lo ko wa niem wy da rzeń na le ży za uwa żyć, że

POL SKA OD RA BIA STRA TY
w ran kin gu UIA
Z licz bą 79 spo tkań w 2018 r. Pol ska awan so wa ła o dwie po zy cje, zaj mu jąc 27 miej sce w naj now szej edy -
cji In ter na tio nal Me etings Sta ti stic Re port. To po wrót do sta nu sprzed dwóch lat. Przy go to wy wa ny przez
Union of In ter na tio nal As so cia tions (UIA) ran king państw i miast, w któ rych or ga ni zu je się naj wię cej kon -
fe ren cji i kon gre sów, uka zał się już po raz 60. 
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o ile Eu ro pa w dal szym cią gu po zo sta je miej -
scem, w któ rym „wy pa da” się po ja wić, to z ro -
ku na rok, w do dat ku bar dzo dy na micz nie,
ro śnie zna cze nie de sty na cji po ło żo nych
w Azji. Jesz cze 20 lat te mu ani jed no mia sto
spo za Sta re go Kon ty nen tu nie mo gło po chwa -
lić się obec no ścią w pierw szej dzie siąt ce. Dzi -
siaj aż trzy – i to wła śnie zAzji – upla so wa ły się
w pierw szej piąt ce. Au to rzy zwra ca ją uwa gę
na jesz cze jed ną pra wi dło wość – o ile licz ba
wy da rzeń sys te ma tycz nie ro śnie, to prze waż -
nie są to spo tka nia krót sze i gro ma dzą mniej -
szą licz bę uczest ni ków. 

SKOM PLI KO WA NA 
ME TO DO LO GIA

Przy go to wy wa ny przez UIA In ter na tio nal
Me etings Sta ti stic Re port uzna wa ny jest
– obok ze sta wie nia au tor stwa In ter na tio nal
Con gress and Co nven tion As so cia tion (IC CA)
– za je den z naj waż niej szych do ku men tów do -
ty czą cych glo bal ne go ryn ku sto wa rzy sze nio -
wych kon fe ren cji i kon gre sów. Za miesz czo ne
wnim da ne do ty czą ro ku po prze dza ją ce go pu -
bli ka cję i po cho dzą z dwóch źró deł. Pierw -
szym jest In ter na tio nal Con gress Ca len dar. To
nic in ne go, jak bę dą ca w po sia da niu UIA ob -
szer na ba za da nych o róż ne go ro dza ju wy da -
rze niach or ga ni zo wa nych na ca łym świe cie,
z któ rej czer pie się in for ma cje na te mat ich lo -
ka li za cji, pla no wa nej wiel ko ści, rze czy wi stej 
fre kwen cji etc. Uzu peł nia ją kar to te ka 
Year bo ok of In ter na tio nal Or ga ni za tions.
Wpi sa ne są w niej mię dzy na ro do we sto wa rzy -
sze nia i or ga ni za cje mo ni to ro wa ne pod ką tem
przy go to wy wa nych przez nie even tów. Ce chą
wy róż nia ją cą ra port UIA jest dość skom pli ko -
wa ny spo sób kla sy fi ka cji po szcze gól nych spo -
tkań, któ re po dzie lo ne są na trzy gru py – A, B
i C. Do gru py A (naj waż niej szej, do ty czą jej
wszyst kie za miesz czo ne wtym te ście da ne) za -
li cza się kon fe ren cje i kon gre sy ma ją ce cha -
rak ter mię dzy na ro do wy. W ubie głym ro ku
do dat ko wym kry te rium by ła licz ba uczest ni -
ków (min. 50 osób lub licz ba nie zna na), po -
cząw szy odte go rocz ne go ze sta wie nia wa ru nek
ten zo stał jed nak znie sio ny. Waż ną in for ma -
cją jest na to miast to, że or ga ni za to rem każ dej

z ta kich im prez mu si być in sty tu cja lub sto -
wa rzy sze nie wpi sa ne do Year bo ok of In ter na -
tio nal Or ga ni za tions. Im pre zy kla sy fi ko wa ne
do gru py B to in ne spo tka nia, trwa ją ce min.
trzy dni i gro ma dzą ce przy naj mniej 300 osób,
z któ rych co naj mniej 40 proc. mu si po cho -
dzić z za gra ni cy (min. pięć róż nych na ro do -
wo ści). Za ich or ga ni za cję mo że jed nak
od po wia dać do wol ny pod miot, nie ko niecz nie
na le żą cy do ba zy da nych UIA. Po dob nie rzecz
ma się w przy pad ku gru py C. Tu tak że min. 40
proc. go ści po win no po cho dzić z za gra ni cy, ale

im pre za mo że trwać tyl ko dwa dni i gro ma -
dzić 250 uczest ni ków. 

Peł na wer sja naj now szej edy cji In ter na tio nal
Me etings Sta ti stic Re port do stęp na jest na ra -
zie je dy nie dla człon ków UIA. Odwrze śnia br.
bę dą mo gli ją za ku pić wszy scy za in te re so wa -
ni w ce nie 1122 eu ro (PDF) lub 1380 eu ro
(wer sja dru ko wa na). W przy pad ku za mó wień
zło żo nych przed 1 wrze śnia obo wią zu ją staw -
ki pro mo cyj ne – 898 eu ro (PDF) i 1174 eu ro
(wer sja dru ko wa na). 

� Mi chał Ka la rus

Miejsce/kraj, liczba spotkań w 2018 r.
1. Singapur – 1177 spotkań
2. Korea Płd. – 854 spotkania
3. Belgia – 849 spotkań
4. USA – 592 spotkania
5. Japonia – 579 spotkań

6. Austria – 472 spotkania
7. Francja – 455 spotkań
8. Hiszpania – 441 spotkań
9. Wielka Brytania – 329  spotkań
10. Niemcy – 296 spotkań

RANKING UIA – NAJLEPSZE PAŃSTWA (GRUPA A)

Miejsce/miasto, liczba spotkań w 2018 r.
1. Singapur – 1177 spotkań
2. Bruksela – 733 spotkania
3. Seul – 431 spotkań
4. Wiedeń – 401 spotkań
5. Tokio – 313 spotkań

6. Paryż – 259 spotkań
7. Madryt – 190 spotkań
8. Londyn – 183 spotkania
9. Barcelona – 148 spotkań
10. Genewa – 145 spotkań

RANKING UIA – NAJLEPSZE MIASTA (GRUPA A)

Miejsce/miasto, liczba spotkań w 2018 r.
1. Kraków – 24 spotkania
2. Warszawa – 20 spotkań
3. Katowice – 7 spotkań

4. Poznań/Wrocław – 6 spotkań
5. Gdańsk/Szczecin – 3 spotkania
6. Białystok/Chęciny/Elbląg/Gniew/Lublin/
Wadowice/Wisła/Zakopane – 1 spotkanie

WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH MIAST

MIEJSCE: 27 (+2 MIEJSCA)
LICZBA SPOTKAŃ W 2018 R.: 79 (+27 SPOTKAŃ)

POLSKA W RANKINGU UIA (GRUPA A)

RAPORT



HBAA to sto wa rzy sze nie zrze sza ją ce po -
nad 300 człon ków dzia ła ją cych w sek to rach
zwią za nych z za kwa te ro wa niem oraz or ga -
ni za cją spo tkań i wy da rzeń MI CE. W je go
skład wcho dzi po nad 80 przed sta wi cie li bry -
tyj skich agen cji, a tak że 225 re pre zen tan tów
ho te li oraz kon fe ren cyj nych i even to wych
ve nu es. Ba da nie „2019 HBAA Bre xit” prze -
pro wa dzo no w czerw cu br. wśród człon ków

tej or ga ni za cji. 68 proc. an kie to wa nych sta -
no wi ły oso by zwią za ne z obiek ta mi, po zo -
sta łe 32 proc. – or ga ni za to rzy im prez. 

NIE CAŁ KIEM GO TO WI
Jak wy ni ka z ra por tu, do kład nie po ło wa

przed sta wi cie li bry tyj skich agen cji even to -
wych, in cen ti ve, biur PCO i DMC oraz do -
kład nie ta ka sa ma licz ba ho te la rzy i osób

pra cu ją cych w obiek tach kon fe ren cyj nych
i even to wych nie jest w ża den spo sób go to wa
na „twar dy” bre xit, bez po ro zu mie nia (tzw.
no -de al Bre xit). Je dy nie 15,6 proc. an kie to -
wa nych re pre zen tan tów bran ży MI CE przy -
zna ło, że po czy ni ło pew ne przy go to wa nia
(cho ciaż z re gu ły nie wiel kie) w tym kie run -
ku. Nie co le piej sy tu acja wy glą da u 34,4 proc.
py ta nych, któ rzy twier dzą, że zro bi li wszyst -
ko co w ich mo cy, że by za bez pie czyć swo je 
in te re sy. Je że li cho dzi o in ne sce na riu sze 
za po wia da ne go od daw na wyj ścia Wiel kiej
Bry ta nii z Unii Eu ro pej skiej (tzw. „mięk ki”
bre xit), czy li po zo sta nie kra ju w unii cel nej
lub za war cie ja kie kol wiek in ne go po ro zu mie -
nia, któ re gwa ran to wa ło by uczest nic two
w ryn ku we wnętrz nym Wspól no ty (i po zwo -
li ło Bry tyj czy kom na dal sze pro wa dze nie
swo bod ne go biz ne su i han dlu), 54,8 proc.
przed się bior ców MI CE na Wy spach nie mia -
ło jesz cze oka zji po chy lić się nad tym te ma -
tem. W prak ty ce ozna cza to, że nie po czy ni li
oni żad nych kro ków w kie run ku ro ze zna nia
się w ma ją cej na stą pić sy tu acji. Po cie sza ją cym
jest fakt, że 29 proc. an kie to wa nych twier dzi,
że jest do brze za bez pie czo na na wy pa dek
„mięk kie go” bre xi tu. Gdzieś po mię dzy upla -
so wa ło się ko lej ne 16,2 proc. – to oso by, któ re
wie dzą „co kol wiek”, ale jest to ra czej wie dza
ogól na, nie pod par ta szcze gó ło wy mi ana li za -
mi. – Więk szość firm i or ga ni za cji sta ra się
sku piać na swo im „zwy kłym” biz ne sie, po -
dej mu jąc do raź ne dzia ła nia i re ali zu jąc bie żą -
ce zle ce nia. Dzie je się tak, po nie waż nie
wie my jak do kład nie bę dzie wy glą dał bre xit,
czy li prak tycz nie nie moż li we jest od po wied -
nie przy go to wa nie się na każ dą ewen tu al ność
z tym zwią za ną. Nie pew ność trwa, co jest dla

WPŁYW BRE XI TU na bry tyj ski MI CE

RAPORT

„Nie pew ność by wa trud na” – to ko men tarz, któ ry od zwier cie dla opi nie wie lu przed sta wi cie li bry tyj skiej
bran ży MI CE na te mat ma ją ce go na stą pić bre xi tu. Sto wa rzy sze nie HBAA po raz ko lej ny zba da ło czy i jak są
oni przy go to wa ni do opusz cze nia Wspól no ty oraz ja kie – już dzi siaj – od czu wa ją skut ki z tym zwią za ne. 

JAKI WPŁYW MA ZAPOWIADANY 
OD DŁUŻSZEGO CZASU BREXIT 
NA PROWADZONY PRZEZ CIEBIE BIZNES?

7%
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45,3%
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47,7%
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78,1%
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nas trud ne – po wie dzia ła An gie Ma son, prze -
wod ni czą ca HBAA. 

ZRÓŻ NI CO WA NA OCE NA 
Tym cza sem bre xit, cho ciaż jesz cze nie na -

stą pił, wy da je się być co raz bar dziej istot ny
dla biz ne su. Na py ta nie o je go zna cze nie
prze kła da ją ce się na pro wa dze nie in te re sów,
je dy nie 15,6 proc. an kie to wa nych od po wie -
dzia ło, że nie ma on żad ne go wpły wu na ich
bie żą cą dzia łal ność. To du ża zmia na w po -
rów na niu do wy ni ków ba dań sprzed ro ku,
kie dy ta ką opi nię wy ra zi ło aż 57,7 proc. ba da -
nych. Co praw da od se tek pro fe sjo na li stów
dzia ła ją cych w bran ży MI CE twier dzą cych,
że za po wia da ne wyj ście Wiel kiej Bry ta nii
z Unii ma dla nich ko lo sal ne zna cze nie na dal
jest nie wiel ki (6,3 proc. w tym ro ku i 5,8 proc.
w ubie głym), to jed nak co raz wię cej osób za -
uwa ża po bocz ne skut ki z tym zwią za ne
(w róż nym na tę że niu). Ta ką opi nię wy ra zi ło
aż 78,1 proc. py ta nych (rok te mu za le d -

wie 36,5 proc.). O ja kich skut kach kon kret -
nie jest mo wa? Pa ra dok sal nie, nie któ re
z nich wy da ją się być po zy tyw ne, in ne, szcze -
gól nie oce nia jąc w dłuż szej per spek ty wie
– ne ga tyw ne. Po od rzu ce niu rzą do we go pro -
jek tu po ro zu mie nia o bre xi cie przez Izbę
Gmin spa dła war tość fun ta. Wkrót ce po tym
nie któ rzy przed się bior cy do strze gli ko rzy ści
wy ni ka ją ce z te go, że Wiel ka Bry ta nia sta ła
się po pro stu tań sza, je że li cho dzi o przy go to -
wa nie wy da rzeń MI CE. Nie któ rzy klien ci
po sta no wi li na tym sko rzy stać, co z ko lei
prze ło ży ło się na więk szą licz bę zle ceń dla
tam tej szych or ga ni za to rów oraz więk sze ob -
ło że nie w ho te lach. Po ja wi ły się tak że do nie -
sie nia o tym, że nie pew ność zwią za na
z bre xi tem mia ła wpływ na miej sco we fir my
i kor po ra cje. Za trud nie ni w nich me eting
plan ne rzy czę sto de cy do wa li się nie „wy pro -
wa dzać” swo ich even tów za gra ni cę, or ga ni -
zu jąc je w Wiel kiej Bry ta nii. To, po dob nie jak
więk sza licz ba zle ceń od klien tów z in nych

kra jów, prze ło ży ło się na lep sze do cho dy
miej sco wej bran ży. Z dru giej stro ny, nie któ -
rzy or ga ni za to rzy oraz oso by za rzą dza ją ce
ho te lo wy mi, kon fe ren cyj ny mi i even to wy mi
ve nue od no to wa li zu peł nie od wrot ną ten -
den cję. Twier dzą, że szcze gól nie przed
29 mar ca br. (dzień, w któ rym pier wot nie
miał na stą pić bre xit, osta tecz nie od by ło się
wte dy gło so wa nie, w któ rym Izba Gmin
po raz trze ci od rzu ci ła umo wę z Unią Eu ro -
pej ską w spra wie wyj ścia ze Wspól no ty), 
nie pew ność co do moż li we go roz wo ju wy -
pad ków by ła na ty le du ża, że część klien tów
re zy gno wa ła z im prez MI CE w ogó le lub ich
pro ces de cy zyj ny zna czą co się wy dłu żał.
Przez co tra co no zle ce nia i pie nią dze. Oce ny
nie są więc jed no znacz ne, wszyst ko za le ży
od kon kret nej fir my lub obiek tu. Jak bę dzie
wy glą dać przy szłość? To py ta nie za da je so bie
wie lu, ale na jed no znacz ną od po wiedź przyj -
dzie nam jesz cze tro chę po cze kać. 

� Mi chał Ka la rus

RAPORT
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Oso by zaj mu ją ce się or ga ni za cją kon fe ren cji
i even tów są za do wo lo ne ze swo jej pra cy.
W ba da niu prze pro wa dzo nym przez PCMA
– or ga ni za cję dzia ła ją cą w bran ży kon fe ren -
cyj nej, sku pia ją cą 7 tys. człon ków w 37 kra -
jach – ta kiej od po wie dzi udzie li ło sied miu
na dzie się ciu an kie to wa nych. Ra port „Co nve -
ne Sa la ry Su rvey 2019” opu bli ko wa no
w czerw cu br. w ma ga zy nie Co nve ne, wy da -
wa nym przez PCMA Fo un da tion. Obej mu je
ry nek ame ry kań ski, ale uwzględ nio ne w nim
tren dy do ty czą więk szo ści kra jów roz wi nię -
tych. W an kie cie wzię li udział ma na ge ro wie
(46 proc. an kie to wa nych), dy rek to rzy (28
proc.), ko or dy na to rzy (10 proc.) oraz człon ko -
wie za rzą dów sto wa rzy szeń, firm i in sty tu cji
zaj mu ją cych się or ga ni za cją im prez MI CE.
Cho ciaż 70 proc. z nich cie szy się ze swo jej
pra cy, tyl ko po ło wa jest za do wo lo na z otrzy -
my wa ne go wy na gro dze nia. Dzie je się tak,
cho ciaż za rob ki pro fe sjo na li stów MI CE
w USA są wy so kie, a w cią gu ostat nie go ro ku
wzro sły o 7,22 proc. (ty le śred nio wy no si ły
pod wyż ki, któ rych otrzy ma nie za de kla ro wa -
ło 75 proc. an kie to wa nych). Śred nia rocz -
na pen sja osób uczest ni czą cych w ba da niu
to 82 769 USD – pra wie dwa ra zy wię cej niż
śred nie wy na gro dze nie w Sta nach, któ re wy -
no si 48 290 USD.

PO ZY CJA I DO ŚWIAD CZE NIE
Wy so kość wy na gro dze nia za le ży od te go, ja -

ką po zy cję zaj mu je da na oso ba oraz w ja kiej
fir mie bądź in sty tu cji jest za trud nio na. Ma -
na ge ro wie od po wia da ją cy za pla no wa nie
i przy go to wa nie even tów w or ga ni za cjach
non -pro fit i w sek to rze edu ka cyj nym za ra bia -

ją śred nio ok. 70 tys. USD w cią gu ro ku. Nie -
wie le więk szą pen sją mo gą po chwa lić się ci
zwią za ni z sek to rem rzą do wym. Le piej jest
w bran ży me dycz nej, gdzie w ska li ro ku
na kon to event ma na ge rów prze le wa nych jest
śred nio 83 782 USD. Naj wyż sze za rob ki – po -
wy żej 100 tys. USD rocz nie – za de kla ro wa li
człon ko wie za rzą dów firm i agen cji even to -
wych oraz sto wa rzy szeń bran żo wych. Waż -
nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na wiel kość
wy na gro dze nia jest też ty tuł za wo do wy. Ma -
na ger mo że li czyć na ok. 73 tys. USD rocz nie,
dy rek tor na pra wie 98 tys. USD, dy rek tor za -
rzą dza ją cy na po nad 103 tys. USD, a czło nek
za rzą du na po nad 122 tys. USD. Pen sja za le ży
też od do świad cze nia za wo do we go i sta żu pra -
cy. Pro fe sjo na li ści pra cu ją cy w bran ży od 1
do 3 lat za ra bia ją śred nio 52 986 USD rocz nie.
Do kie sze ni ich ko le gów, or ga ni zu ją cych wy -
da rze nia nie co dłu żej – od 4 do 6 lat – wpły wa
po wy żej 65 tys. USD. W naj lep szej sy tu acji są
oso by z po nad 10-let nim do świad cze niem
– ich rocz na pen sja to śred nio 94 284 USD.
Nie ste ty, wbran ży spo tkań wUSA (ale nie tyl -
ko), w dal szym cią gu wy stę pu je kry ty ko wa -
na dys kry mi na cja ze wzglę du na płeć. Śred nie

za rob ki ko biet bio rą cych udział w ba da niu
PCMA wy nio sły 80 964 USD, pod czas gdy za -
trud nio nych na tych sa mych lub po dob nych
sta no wi skach męż czyzn – pra wie 99 tys. USD. 

DO DAT KO WE WAR TO ŚCI 
Oprócz pen sji prze ana li zo wa no też po za pła -

co we wa run ki pra cy w za wo dzie – po ten cjal -
ne pro ble my, ale i tak że ko rzy ści na ja kie
mo gą li czyć pro fe sjo na li ści zwią za ni z bran żą
MI CE. To waż ne, szcze gól nie, że event ma -
na ger każ de go ro ku uzna wa ny jest za je den
z naj bar dziej stre su ją cych za wo dów na świe -
cie. I to wła śnie stres był przez an kie to wa nych
naj czę ściej wska zy wa nym ne ga tyw nym czyn -
ni kiem zwią za nym z wy ko ny wa niem obo -
wiąz ków za wo do wych. In nym pro ble mem,
by ło prze cią że nie pra cą i brak cza su wol ne -
go. Na le ży jed nak pod kre ślić, że więk szość
ba da nych jest za do wo lo na ze swo jej pra cy.
Po zy tyw ny mi aspek ta mi pra cy w tym za -
wo dzie, o któ rych wspo mi na li an kie to wa ni
by ły m.in. moż li wość wy ko rzy sta nia kre -
atyw no ści i sa tys fak cja z pro wa dze nia spek -
ta ku lar nych pro jek tów . 

� Łu kasz Kuś

Ile można zarobić w branży MICE?
Wynagrodzenia amerykańskich profesjonalistów związanych z przemysłem spotkań rosną szybciej niż 
w innych branżach, a MICE-owi managerowie już dzisiaj zarabiają nawet dwukrotnie więcej niż wynosi
średnie wynagrodzenie w USA. Praca nie jest pozbawiona wad, ale i tak daje dużo satysfakcji – wynika 
z najnowszego badania autorstwa PCMA. 

STANOWISKO
Manager – 73 056 USD
Dyrektor – 97 815 USD
Dyrektor zarządzający – 103 750 USD
Członek zarządu – 122 188 USD

DOŚWIADCZENIE:
1-3 lata – 52 986 USD
4-5 lat – 65 042 USD
6-8 lat – 66 802 USD
9-10 lat – 75 156 USD
Ponad 10 lat – 94 284 USD

ŚREDNIE ROCZNE WYNAGRODZENIA
PROFESJONALISTÓW BRANŻY SPOTKAŃ W USA: 

Źródło: PCMA/Convene Salary Survey 2019
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CENA: Pobyt dla 2 osób (piątek/sobota/niedziela) w pokoju standard: 1290 PLN, 
w pokoju lux: 1630 PLN.

ZAWIERA: nocleg, 2 x kolacja dedykowana, 2 x śniadanie regionalne warmińskie,
warsztaty rum (piątek/sobota/niedziela), spacer szlakiem komturii krzyżackich.

REZERWACJE:
recepcja@klekotki.com.pl
tel. +48 55 249 00 00 

www.klekotki.com.pl
www.facebook.com/klekotki

ODKRYJ RUMY Z AMERYKI
POŁUDNIOWEJ W KLEKOTKI
CONFERENCE & SPA 

Rumowy listopad na Mazurach
�� Warsztaty z prawidłowego doboru Rumu 

do przysmaków z klekotkowej spiżarni

�� Prezentacja Rumów z Ameryki Południowej 
(Wenezuela, Kolumbia)

�� Kolacje komentowane z doskonałymi Rumami

15-17.11.2019 – Destileria Columbiana, Dictador KOLUMBIA
22-24.11.2019 – Destilerias Unidas WENEZUELA



SEKCJA BLOGERSKA

JEDNA PLATFORMA CZY WIELE
OPCJI? CO POWINNI WYBRAĆ
MEETING PLANNERZY. CZĘŚĆ II 

Corbin Ball. Właściciel firmy Corbin Ball & Co., mówca i niezależny konsultant specjalizujący się w zastosowaniu nowych 
technologii w branży spotkań. Posiadając 20 lat doświadczenia w planowaniu wielkich międzynarodowych spotkań technologicznych,
obecnie doradza klientom z całego świata, jak za pomocą nowych technologii można zaoszczędzić czas i polepszyć produktywność.  
Kontakt: Corbin Ball & Co. – Meetings Technology Headquarters (www.corbinball.com; www.twitter.com/corbinball).  
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Mie siąc te mu przed sta wi łem plu sy i mi nu sy ko -
rzy sta nia z plat form (do star cza ją cych roz wią za nia
tech no lo gicz ne do ty czą ce wszyst kich aspek tów
pla no wa nia spo tkań) oraz z sze re gu róż nych na -
rzę dzi (ofe ro wa nych przez wie lu do staw ców), do -
pa so wa nych do po trzeb tech no lo gicz nych da ne go
even tu. Przy tej oka zji wspo mnia łem też o in te gra -
cji da nych, któ ra nie kie dy by wa jesz cze pro ble ma -
tycz na. Te raz pra gnę roz wi nąć ten wą tek. 

IN TE GRA CJA DA NYCH 
Z RÓŻ NYCH ŹRÓ DEŁ 

Sys te my za rzą dza nia da ny mi do cho dzą do eta -
pu, w któ rym ich in te gra cja sta je się znacz nie ła -
twiej sza. To spra wia, że idea zin te gro wa nej „ta lii”
tech no lo gii even to wej jest już osią gal na. Dzię ki no -
wo cze snym i opar tym na chmu rze sys te mom
oraz za awan so wa nym in ter fej som pro gra mo wa -
nia apli ka cji (API), moż li we sta ło się zbie ra nie i ana -
li zo wa nie da nych na miej scu oraz łą cze nie ich
z na rzę dzia mi CRM w ro dza ju Sa les For ce.com.
To wła śnie ta in te ro pe ra cyj ność znaj du je się
w cen trum za cho dzą cych zmian. 

EVENT BRI TE I EVENT TECH TRI BE
Do brym przy kła dem jest Event bri te – pod sta -

wo wy i zo rien to wa ny na kon su men ta sys tem za -
pra sza nia uczest ni ków na event, ich re je stra cji
i sprze da ży bi le tów. Fir ma od sa me go po cząt ku ma
am bi cje by cia in te ro pe ra cyj ną. Na swo jej stro nie
Event bri te Spec trum wy mie nia set ki pro gra mów,

z któ ry mi jest zin te gro wa ny. Kon sor cja now szych
i opar tych na chmu rze firm, spe cja li zu ją cych się
w tech no lo gii even to wej, tak że pra cu ją nad pro -
ce sa mi udo stęp nia nia da nych i wpro wa dze niem
jed no li te go dzia ła nia. Np. Event Tech |Tri be to
kon sor cjum kil ku pro duk tów z dzie dzi ny tech no -
lo gii even to wej: Me eting Se lect (so ur cing), Hubb
(zbie ra nie abs trak tów, za rzą dza nie wy staw ca mi,
usta la nie har mo no gra mu, za rzą dza nie za da nia mi),
Swo ogo (re je stra cja uczest ni ków), Glis ser (ba da -
nia uczest ni ków), TRC (tech no lo gia even to wa
do za sto so wa nia na miej scu wy da rze nia) oraz In -
si gh tXM (ana li za da nych i mar ke ting). Po dej mu ją
one dzia ła nia, aby in te gra cja da nych prze bie ga ła
w ta ki spo sób, jak by by ła to jed na plat for ma.

FRE EMEN DA TA SO LU TIONS
Naj now szą i naj waż niej szą spo śród oma wia nych

ini cja tyw, ma ją cych na ce lu za rzą dza nie da ny mi po -
cho dzą cy mi z wie lu źró deł  jest Fre emen Da ta So -
lu tions, któ re ofe ru je „kom plek so we roz wią za nie
mie rze nia i ana li zo wa nia da nych”. Ofer ta skła da się
z pię ciu kom po nen tów: 
� „Fu zion by Fre eman™: od po wia da na wy stę pu -
ją ce w ca łej bran ży pro ble my z in te gra cją cy fro -
wych roz wią zań.
� Qu ant by Fre eman™: za pew nia opar te na ana -
li zie de cy zji me try ki (dzię ki wi zu ali za cji da nych
w cza sie rze czy wi stym). 
� Ana li za da nych (wcze śniej ze spół ESI, część Fre -
ema na od 2016 r.): za pew nia głęb szy wgląd w da -

ne i po sze rza za kres ich ana li zy i po mia ru. 
� Pro jek to wa nie da nych: okre śla po trze by, któ re
po win ny być speł nio ne, aby gro ma dze nie da nych
na pę dza ło wzrost oraz two rzy ra my wspie ra ją ce
pro ces ich zbie ra nia. 
� Na uka o da nych: Fre eman w dal szym cią gu 
in we stu je w pra ce ba daw czo -roz wo jo we.

Po nad 90 firm zaj mu ją cych się tech no lo gią even -
to wą pod ję ło już de cy zję o udo stęp nia niu da nych
w ra mach te go sys te mu – to zde cy do wa nie naj -
więk szy pro jekt in te gro wa nia i ana li zo wa nia da nych
w hi sto rii tech no lo gii even to wej. 

Z punk tu wi dze nia me eting plan ne rów za le tą tej
in te gra cji jest moż li wość wy bo ru spe cja li stycz nych
i ła two współ pra cu ją cych ze so bą pro duk tów
z dzie dzi ny even to we go opro gra mo wa nia, ele -
men tów wspo mnia nej już „ta lii”. Za awan so wa na
in te ro pe ra cyj ność znacz nie uła twia ana li zę da nych
i wy ko rzy sta nie ich w sys te mach CRM. Za cho wa -
nie kon su men ta i je go za in te re so wa nia wy ra żo ne
w trak cie spo tkań mo gą być po wią za ne z pro fi lem
kon su men ta, umoż li wia jąc znacz nie lep szy wy wiad
mar ke tin go wy i le piej do pa so wa ną ko mu ni ka cję
sprze da żo wą, a tak że ogól ną ana li zę da nych, któ -
re ma ją wpływ na ulep sza nie even tów. 

Co więc po wi nien wy brać plan ner: po je dyn czą
plat for mę czy wie lu do staw ców? Obie ścież ki ma -
ją swo je sła be i moc ne stro ny. Do bra wia do mość
jest ta ka, że obie za pew nia ją rów nież znacz nie lep -
szą in te gra cję da nych i ana li tycz ne moż li wo ści niż
kie dyś. To po zy tyw nie wpły wa na ja kość even tów.
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PRAWDZIWI 
„WŁAŚCICIELE” WYDARZEŃ

Mi gu el Ne ves. Stra teg w za ło żo nej przez sie bie fir mie do rad czo -szko le nio wej mi gu el se ven.com. En tu zja sta me diów spo łecz no ścio wych,
or ga ni za to r even tów, konsultant i mów ca spe cja li zu ją cy się w za gad nie niach zwią za nych z di gi tal mar ke tin giem i no wy mi tech no lo gia mi
even to wy mi. Przez wie le lat zwią za ny z IMEX Gro up. Od 2017 r. dzia ła na wła sną rę kę. Za sia da też w za rzą dzie MPI, jest człon kiem Events
In du stry Co un cil. Ukoń czył Uni ver si ty of West min ster w Lon dy nie. Kontakt: mi gu el se ven.com, mi gu el@so cial me dia chefs.com

Ja ko or ga ni za to rzy, każ de wy da rze nie, któ re two rzy my trak tu je my tro chę
jak wła sne dziec ko. To w koń cu efekt na szej pra cy, cza sa mi cięż kiej, ale da -
ją cej mnó stwo sa tys fak cji. Spra wia ją cej, że chce się ra no wstać z łóż ka. Do -
star cza my te „dzie ci” na szym zle ce nio daw com, sku pia jąc się na tym, aby
po przez wy so kiej ja ko ści even ty osią ga li swo je biz ne so we ce le. 

By cie mi strzem, even to wym pro fe sjo na li stą i so jusz ni kiem klien tów jest
wspa nia łe. Spra wia, że są szczę śli wi, na swo ich im pre zach czu ją się ni -
czym bo ha te ro wie, bę dąc w cen trum uwa gi. My śląc per spek ty wicz nie
mu si my jed nak iść krok da lej. Za sta no wić się, do ko go tak na praw dę na si
klien ci pró bu ją do trzeć.

Naj bar dziej uda ne even ty sku pia ją się na uczest ni kach. Tak sa mo rzecz
wy glą da w przy pad ku wy da rzeń me ry to rycz nych – kon fe ren cji i kon gre -
sów. Tam pierw sze skrzyp ce od gry wa gru pa osób, sku pio na wo kół kon -
kret ne go te ma tu. Je że li na chwi lę za po mni my o tym, kto pła ci za da ną
re ali za cję, czy mo że my po wie dzieć, że to wła śnie uczest ni cy są jej rze czy -
wi sty mi wła ści cie la mi? To prze cież osta tecz ni kon su men ci, a za ra zem sę -
dzio wie de cy du ją cy o tym czy im pre za by ła do bra czy nie. W związ ku
z tym cał kiem moż li we, że prze ka za nie im pew nej od po wie dzial no ści
za kształt even tu, przy czy ni się do je go suk ce su. Czy moż na po pro sić ich,
aby sta li się „wła ści cie la mi” przy naj mniej czę ści wy da rze nia?

Zde cy do wa nie nie jest to ła twy pro ces. Mu si zo stać prze pro wa dzo ny
przy peł nej zgo dzie sa mych uczest ni ków oraz wie dzy i wspar ciu ze stro ny
klien ta. Je śli jed nak uda się go prze pro wa dzić, moż na zy skać prze wa gę
nad kon ku ren cją. Człon ko wie pew nych spo łecz no ści, w tym przy pad ku
po ten cjal ni uczest ni cy na szych im prez, to prze cież czę sto klu czo wi li de rzy
opi nii, spe cja li ści w swo ich dzie dzi nach, ta kich szu ka my. Je że li za uwa żą, że
mo gą mieć przy naj mniej czę ścio wą kon tro lę nad ma ją cym się od być wy -
da rze niem (za rów no je że li cho dzi o je go kształt, jak i np. war tość me ry to -
rycz ną) z pew no ścią bę dą do nie go na sta wie ni bar dziej en tu zja stycz nie.
Bę dą chcie li wziąć w nim udział, a nie któ rzy mo gą na wet za an ga żo wać się
w je go pro mo cję.

Do bry przy kład to kon fe ren cja In bo und w Bo sto nie. W jej ostat niej edy -
cji wzię ło udział po nad 24 tys. osób. Re kla mo wa na jest ha słem „co rocz ne
wy da rze nie, któ re łą czy spo łecz ność” (cho dzi o spo łecz ność spe cja li stów
od mar ke tin gu, ob słu gi klien ta, sprze daw ców etc.). Mi mo że wy mo wa
do ty czy ca łej bran ży, im pre za jest or ga ni zo wa na przez jed ną z dzia ła ją cych
w niej firm – Hub Spot. In nym ol brzy mim even tem, w któ rym uczest ni cy
mo gą mieć wpływ na po ru sza ne w je go trak cie te ma ty (za po mo cą opro -
gra mo wa nia Pa nel Pic ker) jest kon fe ren cja i fe sti wal So uth by So uth west
(SXSW). 

Or ga ni za to rzy wie lu naj bar dziej uda nych wy da rzeń na świe cie, za pra sza ją
uczest ni ków, człon ków spo łecz no ści, do po mo cy w wy bo rze i roz wi ja niu
tre ści, ja kie ma ją zo stać po ru szo ne w ich trak cie. Od daw na prak ty ko wa ne
jest to w przy pad ku kon fe ren cji na uko wych i aka de mic kich. Oczy wi ście
wspól ne two rze nie ta kie go me ry to rycz ne go pro gra mu nie jest ła twe,
a cza sa mi mo że się nie spraw dzić. Mi mo wszyst ko kon cep cja zy sku je
na po pu lar no ści i w więk szo ści przy pad ków przy no si po żą da ne skut ki. 

Za pew nie nie uczest ni kom „kon tro li” nad na szym wy da rze niem mo że
wy da wać się nie bez piecz ne. Da je jed nak moż li wość „po dzie le nia się” ry -
zy kiem i roz ło że nia pra cy. Po zwa la jąc uczest ni kom na wy bór pre le gen -
tów, któ rych chcą wy słu chać i z któ ry mi ma ją chęć na wią zać in te rak cje,
zna czą co ogra ni cza praw do po do bień stwo ich nie traf ne go do bo ru. To
pew ne go ro dza ju po li sa ubez pie cze nio wa, gwa rant, że im pre za wzbu dzi
za in te re so wa nie. 

Wie lu z nas by ło z pew no ścią świad ka mi wy da rzeń, któ rych or ga ni za to -
rzy obie cu ją bar dzo du żo, fi nal nie da jąc nie wie le. Ta kich, któ re spra wia ją,
że ja ko pro fe sjo na li ści od even tów wy glą da my po pro stu źle. Współ pra -
cu jąc z uczest ni ka mi, od da jąc im część kom pe ten cji, czy idąc da lej – od da -
jąc część „wła sno ści” wy da rzeń two rzy my zrów no wa żo ne
i przy szło ścio we im pre zy, któ re ma ją re al ny wpływ na spo łecz no ści. Na -
sza ro la, ja ko or ga ni za to rów da lej po zo sta je klu czo wa – mu si my sku tecz -
nie ko or dy no wać te wszyst kie dzia ła nia. 
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MEET THE BIDDER
SMART FAIRS
Data: 5 czerwca 2019 r.

Miejsce: Warszawa, Novotel Centrum 
www: www.meet-the-bidder.com

SOIT NA FALI
Data: 8 czerwca 2019 r. 

Miejsce: Warszawa, River Cafe
www: https://soit.net.pl
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UNUSUAL
WORKSHOP ABOUT

MAURITIUS

Data: 12-13 czerwca 2019 r. 
Miejsce: Sopot, Sheraton Sopot Hotel

www: www.tourism-mauritius.mu,
https://str-cee.com

KONFERENCJA
POLZAK 

MARKETING 2019
Data: 12 czerwca 2019 r.

Miejsce: Warszawa, PGE Narodowy
www: https://sar.org.pl, http://psml.pl,

https://thinkmice.pl
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ARŁAMÓW MICE
GAMES

Data: 30 czerwca – 2 lipca 2019 r. 
Miejsce: Arłamów, Hotel Arłamów

www: www.arlamow.pl

MICE W OBIEKTYWIE






