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WORLD'S BIGGEST
GUESTLIST FESTIVAL

54 artystów, prawie 149 tys. uczestników oraz ponad 112 mln transmisji online
w 91 krajach na całym świecie – World's Biggest Guestlist Festival (WBGF)

był największą charytatywną imprezą rozrywkową, jaka odbyła się w 2017 r. na naszej planecie.
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THINK EVENT
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Słowa „pasja” i „pasjonat” są jednymi z tych, do których podchodzę

ze szczególną ostrożnością i chodzi tu przede wszystkim o sytuację,

w której słowo to jest używane (a właściwie nadużywane) w kontek-

ście wykonywania obowiązków zawodowych. Czasami mam wraże-

nie, że każdy z nas czuje się zobligowany do tego, by zapewniać, że

jego praca jest jego pasją. Często myślę sobie wtedy przekornie, że

trochę za dużo jest wśród nas pasjonatów, a za mało osób, które

po prostu podchodzą rzetelnie do wykonywania swojej pracy i są

niezłymi fachowcami.

Z drugiej strony na swojej drodze nieraz spotykam ludzi, w stosun-

ku do których mam poczucie, że słowo „pasjonat” jest jak najbardziej

na miejscu. I co wtedy? Jak użyć w stosunku do takiej osoby słowa,

które pojawia się w co drugim liście motywacyjnym i – idę o zakład

– na większości rozmów kwalifikacyjnych? Czasem to robiłam, ponie-

waż miałam wrażenie, że mimo wszystko takie słowo najlepiej tę

osobę opisuje – starając się przy tym nie popadać w banał. Czasem

szukałam innych określeń, próbowałam znaleźć inny klucz.

Teraz, kiedy piszę te słowa zaczynam mieć wątpliwości co do mo-

jego podejścia. Może jestem przewrażliwiona i mówiąc najprościej

– szukam dziury w całym? Może „pasja” nie jest tak bardzo wyświech-

tana, jak mi się wydaje? Jestem ciekawa, jakie są Wasze odczucia? Mo-

że kiedyś będzie okazja, by na ten temat porozmawiać.

To, czego jestem pewna myśląc o ludziach, dla których ich praca

jest jednocześnie ich pasją to fakt, że mogą oni mieć problem z od-

poczywaniem. Wyhamowanie, powiedzenie sobie stop, pójście

na urlop, nie myślenie o kolejnych projektach może im przychodzić

z trudem. I nie mam tu na myśli pracoholizmu. Chodzi mi o taką

sytuację, w której ktoś bardzo lubi to co robi, jest w tym dobry,

przynosi mu to radość i satysfakcję, daje spełnienie i poczucie praw-

dziwego flow – można się w wykonywaniu takiej pracy najzwyczaj-

niej w świecie zapomnieć i „przegiąć”. Wiem, że niektórzy z Was,

zwłaszcza Ci młodsi w takie gadanie mogą nie uwierzyć. Starsi jednak

być może już zderzyli się z sytuacją, w której kolejny Red Bull już nie

pomagał.

Dlatego tak ważne jest, by od czasu do czasu powiedzieć sobie „stop”,

doładować akumulatory, oderwać się choć na chwi-

lę. Dlatego wyjedźcie na wakacje. Nie mówię,

że akurat teraz, bo mamy taki sezon. Chodzi

po prostu o to, by taki czas sobie zaplanować.

Brzmi jak z tanich poradników? Trudno… Fakt,

że jakaś rada jest nadużywana nie ozna-

cza, że przestaje być dobra. Dlatego

odpoczywajcie… Ale w międzycza-

sie znajdźcie trochę czasu na prze-

czytanie/przejrzenie podwójnego,

lipcowo-sierpniowe-

go wydania THINK

MICE. Tym, czego nie

brakuje na naszych stronach

to informacji o ludziach, którzy

z pasją wykonują swoją pracę.

Zapraszamy!

Maria Krzos

Z PASJĄ NA WAKACJACH

OD REDAKCJI
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BARTOSZ BIESZYŃSKI
prezes zarządu Walk Events,
przewodniczący Rady
Programowej

AGNIESZKA
FARACIK-LEŚNIAK
partner zarządzający
DMC Poland

AGNIESZKA SOŁTYSIAK
partner endorfina events,
członek zarządu Klubu Agencji
Eventowych (KAE)

ŻANETA BERUS
dyrektor zarządzający Ptak
Warsaw Expo, 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)

SAR ogłosiło wyniki najnowszego badania wyna-
grodzeń i stawek cennikowych w firmach sektora
komunikacji marketingowej. W tej edycji wzięło
udział 75 podmiotów, które przekazały łącz-
nie 3800 indywidualnych danych płacowych.
Kluczowym wskaźnikiem określającym stan bran-
ży jest poziom przychodów. 67 proc. badanych
firm zakończyło rok 2017 sukcesem – zwiększa-
jąc je lub co najmniej utrzymując na dotychczaso-
wym poziomie. Pozwala to branży patrzeć
z optymizmem na bieżący rok (77 proc. firm zakła-
da, że ich sytuacja będzie w 2018 nie gorsza niż
w roku minionym). Wzrost przychodów na 2018 r.
zadeklarowało 67 proc. agencji eventowych.
Kolejnym ważnym wskaźnikiem jest tempo wzro-
stu zatrudnienia (w różnych formach prawnych),

bezpośrednio powiązane ze wzrostem liczby
projektów i klientów. 84 proc. badanych organi-
zacji oczekuje, iż w roku 2018 zwiększy liczbę
pracowników, albo co najmniej utrzyma ją na do-
tychczasowym poziomie. Wzrost zatrudnienia
w roku 2018 zadeklarowało 33 proc. agencji
eventowych. Wzrosty (na poziomie 6 proc.) za-
obserwowano również w przypadku poziomu
przeciętnych wynagrodzeń (dane dla całej branży).
Badanie SAR objęło również wartości stawek cen-
nikowych (wg stanu na 1 kwietnia 2018 r.), czyli
prezentowanych klientom agencji na etapie wyj-
ściowym negocjacji kontraktu. Dla przykładu, staw-
ki w obszarze client service wahają się w granicach
od 100 zł netto za godzinę (social media account
assistant) do 375 zł (client service director). kos

SAR o KONDYCJI FINANSOWEJ branży

Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongreso-
we EXPO Kraków, Centrum Kongresowe ICE
Kraków i TAURON Arena Kraków podpisały
19 czerwca br. Deklarację Woli Współpracy.
W dokumencie tym obiekty zadeklarowały wolę
współpracy w zakresie tworzenia komplemen-
tarnej oferty dla organizatorów wydarzeń bizne-
sowych, kulturalnych oraz sportowych. W jej
ramach będą podejmowane działania zmierzają-

ce do utrzymania wydarzeń w Krakowie, tak by
nie przejmowały ich obiekty w innych miastach,
zwłaszcza w sytuacji, w której dane venue nie ma
wolnego terminu lub nie posiada odpowiedniego
zaplecza technicznego i technologicznego oraz
liczby miejsc. W takich przypadkach wdrożo-
na zostanie tzw. polityka rekomendacji, dzięki
której organizatorzy będą mogli zapoznać się

z kompleksową ofertą wszystkich trzech obiek-
tów.
Deklaracja Woli Współpracy została podpisana
przez Izabelę Helbin (dyrektor Krakowskiego Biu-
ra Festiwalowego, operator Centrum Kongreso-
wego ICE Kraków), Małgorzatę Marcińską (prezes
zarządu Agencji Rozwoju Miasta S.A., operator
TAURON Areny Kraków), Jacka Gryzło (wicepre-
zes zarządu Agencji Rozwoju Miasta S.A.) oraz

Grażynę Grabowską (prezes zarządu Targi w Kra-
kowie Sp. z o.o., właściciel Międzynarodowego
Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kra-
ków). Złożenie podpisów odbyło się w obecno-
ści Andrzeja Kuliga, zastępcy prezydenta Krakowa
ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta
oraz przedstawicieli przemysłu spotkań działają-
cych w inicjatywie Kraków Network. kos

DEKLARACJA Woli Współpracy
trzech krakowskich obiektów
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LIPIEC
17-18 lipca 2018 r., SZKOLENIE: EVENT
MANAGER – PLANOWANIE, ORGANIZACJA
I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM EVENTOWYM,
Centrum Biurowe Żurawia, Warszawa

19 lipca 2018 r., SZKOLENIE: KREACJA
W EVENTACH. TWORZENIE KONCEPCJI
KREATYWNYCH EVENTÓW, Adgar Park West,
Warszawa

24-25 lipca 2018 r., SZKOLENIE: EVENT
MANAGEMENT ETAP I – PLANOWANIE I
ORGANIZACJA EVENTÓW, Adgar Park West,
Warszawa

SIERPIEŃ
22-24 sierpnia 2018 r., MPI SUNSHINE
EDUCATION SUMMIT, Ponte Verda Beach
(Floryda), USA

25-29 sierpnia 2018 r., ECM SUMMER
SCHOOL, Saloniki, Grecja

28-29 sierpnia 2018 r., SUISSE EMEX –
EVENTS & MARKETING, Zurich, Szwajcaria

WRZESIEŃ
2 września 2018 r., POLAND BUSINESS RUN,
Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź,
Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław
– PATRONAT THINK MICE

5-6 września 2018 r., IBTM AMERICAS,
Meksyk, Meksyk

10-11 września 2018 r., MEETINGPLANNERS
RUSSIA 2018, Moskwa, Rosja – PATRONAT
THINK MICE

11-13 września 2018 r., OTDYKH 24th
INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR TRAVEL
AND TOURISM, Moskwa, Rosja

11-13 września 2018 r., ZUKUNFT
PERSONAL, Kolonia, Niemcy

12 września 2018 r., EVENT MIX, EXPO XXI
Warszawa, Warszawa – PATRONAT
THINK MICE

12-13 września 2018 r., IBTM CHINA, Pekin,
Chiny

18-20 września 2018 r., IT&CM ASIA –
INCENTIVE TRAVEL & CONVENTIONS,
MEETINGS, Bangkok, Tajlandia – PATRONAT
THINK MICE
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W połowie lipca w Warszawie odbywała się ósma
edycja Global Events Congress – międzynarodowe-
go kongresu branży spotkań. Impreza po raz pierw-
szy gościła w Polsce, a jej lokalnym organizatorem była
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji (SGTiR) z Grupy
Uczelni Vistula.
W programie znalazły się przede wszystkim zagad-
nienia związane z planowaniem i zarządzeniem
eventami. Dyskutowano m.in. o tym jak właściwie
wykorzystywać nowe technologie oraz jak skutecz-
nie budować zaangażowanie uczestników. Nie za-
brakło wątków dotyczących roli convention bureaux
w promocji destynacji, rozmów o trendach i przy-
szłości branży oraz akcentów lokalnych, czyli krót-
kiej charakterystyki przemysłu spotkań w Polsce.

Ciekawym rozwiązaniem była organizacja każdego
dnia konferencji w innej lokalizacji na terenie War-
szawy. Pierwszego dnia uczestnicy obradowali
w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre,
drugi spędzili w kampusie Grupy Uczelni Vistula, na-
stępnie spotkali się w Pałacu Kultury i Nauki, a ostat-
niego dnia odwiedzili Warsaw Google Campus.
Poza sesjami edukacyjnymi przygotowano także sze-
reg dodatkowych atrakcji, takich jak m.in. zwiedza-
nie miasta, rejs po Wiśle, odwiedziny w Muzeum
Polskiej Wódki czy uroczyste kolacje. Chętni mogli
również wziąć udział w weekendowym wyjeździe
post-tourowym do Krakowa. Global Events Con-
gress odbywał się w dniach od 10-13 lipca. mk

GLOBAL EVENTS CONGRESS
po raz pierwszy w Polsce

THINK MICE po raz kolejny tworzy grupę hosted
buyers na targi IT&CM Asia, które odbędą się
w dniach 18-20 września br. w Bangkoku. Nasz ma-
gazyn jest również oficjalnym patronem medialnym
tego wydarzenia.
IT&CMA to jedna z największych imprez poświęco-
nych branży MICE w regionie Azji i Pacyfiku. Jak infor-
mują organizatorzy, ich ubiegłoroczna edycja
przyciągnęła do Tajlandii 438 hosted buyersów i 807
wystawców z 299 firm i organizacji. W ramach towa-
rzyszącego targom programu hosted buyers jego
uczestnicy mogą liczyć na bezpłatny przelot do Bang-
koku (tam i z powrotem), zakwaterowanie w 4-
gwiazkowym hotelu (cztery noce), transfery, wstęp
na targi i wydarzenia im towarzyszące, a także udział
w bezpłatnych wycieczkach po Bangkoku oraz w wy-

jazdach studyjnych (post-show tours) w specjalnych
cenach. Oferta adresowana jest do przedstawicieli
agencji zajmujących się organizacją turystyki bizneso-
wej oraz do osób zlecających tego typu projekty
po stronie firm, korporacji i stowarzyszeń.
Wszyscy zainteresowani wyjazdem mogą zarejestro-
wać się pod adresem: www.itcma.com/hostme/
thinkmice. mk

Do Tajlandii z THINK MICE
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MTP NUMEREM JEDEN w Polsce

Już w październiku na Wydziale Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
wystartuje nowy kierunek studiów podyplomo-
wych – Profesjonalny Event Manager. Jego partne-
rem merytorycznym została platforma edukacji
eventowej Świat Eventów.
Program studiów został oparty o technikę nauki
równoległej, której autorem jest Nina Żukowska,
dyrektor zarządzająca Świata Eventów. Każdy mo-
duł teoretyczny będzie realizowany poprzez
warsztaty praktyczne. Wyzwaniem będzie zalicze-
nie, w trakcie którego studenci zrealizują swój wła-
sny event opracowywany w trakcie studiów.
Aby dostać się na studia Profesjonalny Event Mana-
ger kandydat powinien przygotować własne portfo-
lio, na podstawie którego rozważone zostanie
przyjęcie na uczelnię. Na kierunku jest tylko 16
miejsc. – Uniwersyteckie studia podyplomowe są
wyjątkowo adekwatną odpowiedzią na edukacyjne
potrzeby podmiotów z różnych środowisk, branż
i regionów. Dają w krótkim czasie kompletny pakiet
aktualnej praktyczno-teoretycznej wiedzy, która

zwiększa szanse na odnalezienie się lub też utrzyma-
nie na nieprzewidywalnym rynku pracy. Dzięki tym
studiom pozyskamy specjalistów potrafiących zorga-
nizować każde spotkanie, konferencję i wydarzenie
– mówi dr hab. Urszula Kusio, prodziekan Wy-
działu Filozofii i Socjologii UMCS.
– Bycie partnerem merytorycznym tak istotnej ini-
cjatywy branżowej jest dla nas ogromnym wyróż-
nieniem. Cieszymy się, że razem z całą radą
programową Wydziału mogliśmy wnieść swoje
doświadczenie edukacyjne i praktyczne. Ogrom-
ne uznanie dla Uniwersytetu Marie Curie-Skło-
dowskiej, który zdecydował się na otworzenie
tego kierunku opartego o tak innowacyjny system
nauki. Studia podyplomowe „Profesjonalny Event
Manager” to pierwszy taki kierunek idący w ślady
światowej edukacji eventowej – podkreśla Nina
Żukowska.
Rejestracja na studia w Internetowym Systemie Re-
jestracji Kandydatów UMCS trwa do 20 września,
a składanie dokumentów – do 25. Studia trwają
dwa semestry a ich koszt to 8530 zł. kos

Ponad 22 tys. spotkań i wydarzeń, o liczbie uczestni-
ków powyżej 50 osób każde, zostało ujętych w naj-
nowszej, dziewiątej edycji raportu „Przemysł spotkań
i wydarzeń w Polsce”.
W dokumencie, przygotowywanym przez Polską Or-
ganizację Turystyczną – Poland Convention Bureau,

połowę z zaprezentowa-
nych wydarzeń stanowiły
konferencje i kongresy.
Druga najbardziej liczna
grupa to imprezy korpora-
cyjne i motywacyjne. Naj-
mniejszy udział w całej
próbie odnotowały targi
i wystawy, które dominują
jednak nad pozostałymi
pod względem liczby
uczestników (w 2017 r. by-
ło ich 3 mln, czyli 49 proc.
obecnych podczas wszyst-
kich wydarzeń). Z rapor-

tu wynika także, że branżami, w których organizuje się
najwięcej eventów są: handlowo-usługowa, ekono-
miczno-polityczna, techniczna i medyczna. Połowa ze
wszystkich wydarzeń trwała jeden dzień, a niemal jed-
na trzecia zgromadziła także uczestników z zagranicy.
Choć wyników tegorocznej edycji zestawienia nie
da się wprost porównać z poprzednimi (zbierane
wcześniej dane dotyczyły wydarzeń dla grup powy-
żej 10 osób; zmiana wynika z uzgodnień z miejski-
mi i regionalnymi convention bureaux oraz z dosto-
sowania metodyki do standardów stosowanych
przez międzynarodowe organizacje, m.in. przez
ICCA), autorzy raportu szacują, że w 2017 r. w na-
szym kraju mieliśmy nadal do czynienia ze wzro-
stem liczby spotkań i wydarzeń.
Informacje, na podstawie których powstał raport,
pochodzą z trzech źródeł: od miejskich i regional-
nych convention bureaux, od rekomendowanych
przez Polską Organizację Turystyczną organizato-
rów kongresów i podróży motywacyjnych (PCO
i ITC) oraz z międzynarodowych organizacji i sto-
warzyszeń (ICCA i UIA). Dokument można pobrać
ze strony www.pot.gov.pl (zakładka PCB). mk

Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) zajęły
pierwsze miejsce w Polsce w prestiżowym raporcie
„UFI World Map of Exhibition Venues” przygoto-
wywanym przez Światowe Stowarzyszenie Prze-
mysłu Targowego (UFI).
Według najnowszej wersji opracowania MTP jest
jedynym polskim obiektem targowym o powierzch-
ni wystawienniczej przekraczającej 100 tys. mkw.
W raporcie Polska znalazła się na 16. miejscu
wśród 28 objętych raportem rynków krajowych

i regionalnych z całego świata. W badaniu uwzględ-
niono wyłącznie dane obiektów, które mają krytą
powierzchnię wystawienniczą o wielkości co naj-
mniej 5 tys. mkw. (w Polsce zlokalizowanych
jest 19 takich obiektów).
MTP położone są w centrum Poznania. Ośrodek
posiada tereny targowe, które na ponad 100 im-
prezach targowych goszczą ponad milion odwie-
dzających rocznie. Najnowszy raport UFI jest
dostępny na stronie www.ufi.org. mk

Przemysł spotkań
i wydarzeń
w Polsce WEDŁUG
RAPORTU POT-PCB

NEWS

STUDIA dla event managerów
efektem współpracy UMCS-u
i Świata Eventów
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Klub Agencji Eventowych (KAE), działający przy
Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej
SAR, zyskał nowego członka – agencję Mea Gro-
up. W skład klubu wchodzi teraz 12 podmiotów.
KAE powstał w 2012 r. – zrzesza stabilne finanso-
wo agencje, oferujące kompleksowe rozwiązania
w obszarze event marketingu. Zajmuje się edu-
kacją, promocją oraz upowszechnianiem wyso-
kich standardów na rynku – w tym
usprawnieniem dialogu pomiędzy marketerami
zainteresowanymi wsparciem z zakresu event
marketingu a agencjami dostarczającymi takie
usługi. – Członkostwo w Klubie to certyfikat
gwarancji najwyższej jakości usług oraz bezpie-
czeństwa współpracy. Znalezienie się w gronie
cenionych, mogących pochwalić się realizacjami
dla wymagających klientów, wielokrotnie nagra-
dzanych w konkursach branżowych agencji even-
towych, traktujemy jako wyraz uznania dla Mea
Group, całego zespołu agencji. Już teraz mogę
obiecać, że będziemy aktywnym partnerem pro-
jektów Klubu oraz SKM SAR – mówi Marta
Chmielewska, prezes Mea Group. Zarządzana
przez nią agencja od lat jest również członkiem
Stowarzyszenia Branży Eventowej (SBE). mk

MEA GROUP W
KLUBIE AGENCJI
EVENTOWYCH

Pod koniec czerwca w Hotelu Hilton Warsaw
odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Człon-
ków SITE Poland. Podczas zebrania przyjęto
sprawozdanie finansowe oraz protokół Komisji
Rewizyjnej za rok 2017. Rada Dyrektorów
przedstawiła plan działań stowarzyszenia
na lata 2018 i 2019.
Duży nacisk został położony na konieczność cią-
głej profesjonalizacji branży, integrację środowi-
ska oraz promowanie na świecie polskiego
biznesu spotkań jako wiarygodnego i profesjo-
nalnego partnera. SITE Poland planuje jeszcze
w drugiej połowie 2018 r. udział w wielu wyda-
rzeniach w Polsce i zagranicą. Jednym z prioryte-
tów działań są spotkania komisji (Komisja
Pilotów i Koordynatorów Incentive Travel, Ko-
misja Przedstawicielstwa i Agencji Incentive Tra-
vel, Komisja ds. Współpracy DMC – Hotele
– Convention Bureau – Agencje), których celem
jest rozwiązywanie lokalnych problemów bran-
ży, wypracowywanie satysfakcjonujących rozwią-
zań oraz budowanie silnej marki wobec
zewnętrznych partnerów.
Po zebraniu odbyło się spotkanie zorganizowa-
ne przez stowarzyszenia SITE Poland i SOIT po-
święcone tematowi: „Incentive travel w świetle
ustawy”. Więcej na temat jego przebiegu
– str. 22-23. Oddział polski SITE liczy obecnie
37 członków. kos

WALNE ZEBRANIE
SITE POLAND

„Bezpieczeństwo na eventach” – to hasło kolej-
nego Okrągłego Stołu Klubu Agencji Eventowych.
Tradycyjnie już przedstawiciele agencji i ich klien-
ci spotkali się w siedzibie Stowarzyszenia Komu-
nikacji Marketingowej SAR przy ul. Czerskiej
w Warszawie.
W wydarzeniu po stronie agencji zrzeszonych
w KAE uczestniczyli: Wojciech Cłapiński, wicepre-
zes zarządu El Padre, Oktawian Piechulek, senior
event manager, Walk oraz Monika Zawisza-Bąk
z agencji EM LAB.
W dyskusji na temat tego, przed jakimi wyzwania-
mi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczestnikom eventu stają agencje i ich klienci,
uczestniczył również Łukasz Oprawski, prezes za-
rządu Fundacji im. Sławomira Skrzypka – Organi-
zator Kongresu 590 oraz gen. Paweł Bielawny,

założyciel firmy Black Falcon, specjalizującej się
m.in. w dostarczaniu rozwiązań z zakresu bezpie-
czeństwa.
Moderatorem debaty, która odbyła się 15 czerwca
i w której uczestniczyli w niej również przedstawi-
ciele mediów branżowych, był Paweł Tyszkiewicz,
pełnomocnik zarządu SAR. kos

Dariusz Andrian,
CEO VML Poland
i Grupy Young &
Rubicam Brands
został nowym pre-
zesem Stowarzy-
szenia Komunikacji
Ma r ke t i n gowe j

SAR. Wybory odbyły się 12 czerwca br. podczas
Walnego Zgromadzenia Członków SAR-u. W trak-
cie zostały również zatwierdzone zmiany człon-
kowskie oraz odbyły się wybory uzupełniające
do Zarządu. Członkowie Zarządu zaprezento-
wai także strategiczne projekty statutowe i ko-
mercyjne, etapy ich realizacji oraz poinformowali
członków o kluczowych zmianach w działalności
Stowarzyszenia.
Dariusz Andrian, nowy prezes zarządu SAR-u,
z branżą reklamową związany jest 20 lat. Praco-
wał m.in. w DDB i McCann. Od 2008 r. współ-
tworzył jako partner i dyrektor generalny Grupę
Heureka, która po akwizycji WPP i VML stała się
największym europejskim biurem amerykańskiej
agencji VML. Od listopada 2017 r. stanowisko
CEO VML Poland łączy ze stanowiskiem CEO

Grupy Young & Rubicam Brands w Polsce kierując
agencjami VML, Y&R Advertising, Wunderman
i shoper marketingowym Labstore. Zarządza 350-
osobowym zespołem z biurami w Warszawie
i Krakowie. Był członkiem Zarządu Stowarzysze-
nia Komunikacji Marketingowej SAR, należy
do Komitetu Organizacyjnego EFFIE Awards
i Kapituły MIXX Awards IAB. Zarządzana przez
niego firma wielokrotnie zdobywała tytuł Interak-
tywnej Agencji Roku a on sam był nagrodzony
tytułem „Człowiek roku” przez IAB Polska, „Czło-
wiek Reklamy” przez magazyn Brief i AdMan 2016
Press w kategorii „Człowiek Reklamy”.
Szymon Gutkowski, który pełnił funkcję prezesa
SAR-u przez ostatnie dwie kadencje podziękował
wszystkim za współpracę i pogratulował nowemu
prezesowi.
Obok Andriana zarząd SAR-u tworzą obecnie: Piotr
Piętka (Publicis Media Poland), Maciej Waligóra (Gu-
tenberg Networks Warszawa), Anna Pańczyk (Grey
Group Poland), Marcin Jeziorski (Scholz & Friends).
Do SAR-u dołączyło ostatnio dziewięć nowych
agencji: Group M, Braci Studio, OS3, Riverwood,
WebTalk, Chapter 1, Grupa Manta, Mea Group,
Life on Mars. kos

DARIUSZ ANDRIAN
nowym prezesem SAR

O BEZPIECZEŃSTWIE
przy OKRĄGŁYM STOLE
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Ok. 70 osób uczestniczyło w I Olimpiadzie Branży
Eventowej – Arłamów MICE Games. W programie
wydarzenia znalazły się zarówno aktywności sporto-
we, jak i debata poświęcona kondycji branży MICE.
Debata odbywała się pod hasłem: „Branża evento-
wa jest drużyną, która gra do jednej bramki. TAK czy
NIE?”. Uczestniczyli w niej: Marta Chmielewska
(Stowarzyszenie Branży Eventowej, Mea Group),
Sylwia Banaszewska (MeetingPlanner.pl), Łukasz
Adamowicz (SOIT, BFC), Sebastian Oprządek (Klub
Agencji Eventowych, El Padre), Cezary Wilemajtys
(SITE Poland, SOIT, United Partners). Tocząca się
przy udziale publiczności dyskusja koncentrowała się
wokół zagadnień związanych z różnymi aspektami
funkcjonowania branży. Wśród nich znalazły się
m.in. zmiany w przepisach dotykające branżę
MICE (nowa ustawa o imprezach turystycznych,
RODO, split payment); relacje na linii agencje-klien-
ci; Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej;
sposób, w jaki agencje konkurują między sobą
o klientów i wpływ ich działań na kondycję całej
branży. Debatę moderowała Magdalena Kondas,
redaktor naczelna MeetingPlanner.pl.
Drugi dzień Arłamów MICE Games upłynął
pod znakiem aktywności sportowych. Uczestnicy
mierzyli się w kilku dyscyplinach sportowych m.in.
w golfie, piłce nożnej, wspinaczce, strzelectwie,
bieganiu i konkurencjach siłowych oraz triathlo-
nie. W ten sposób mieli możliwość na własnej
skórze przekonać się, jaki wiele sportów można
uprawiać będąc gościem Hotelu Arłamów.

Wieczorem odbyło się podsumowanie całodnio-
wych zmagań sportowych, w trakcie którego ogło-
szono zwycięzców Olimpiady. W zmaganiach
drużynowych pierwsze miejsce zajęła ekipa Wilków
w składzie: Anna Leszczyńska, Łukasz Adamowicz,
Wojciech Cłapiński, Magdalena Miklas-Przychodniak,
Wojciech Jaroszyński. W triathlonie pierwsze miejsce
zajął Marcin Lewandowski, drugie – Wojciech Cła-
piński, trzecie – Agata Misiak. W turnieju golfa wśród
kobiet najlepsza okazała sie Agnieszka Słowik, zaś
wśród mężczyzn – Jakub Zdrzalik.
Trzeciego dnia Arłamów MICE Games odbyło się
AIR FORCE GAMES. Na lotnisku znajdującym się
przy Hotelu Arłamów uczestnicy mieli okazję m.in.
spróbować swoich sił za kółkiem rajdowego Sub-
aru WRC, odbyć loty widokowy nad Arłamowem
czy obejrzeć pokazy lotnicze. Olimpiada odbywała
się w dniach 1-3 lipca br. kos

W dniach 10-11 września w Moskwie po raz szósty odbędzie się MeetingPlanners
Russia. Spotkanie networkingowe skierowane jest do organizatorów i dostawców
usług MICE zainteresowanych nawiązaniem kontaktów biznesowych na rynku ro-
syjskim oraz w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw.

Najważniejszą część programu stanowić mają indywidualne spotkania kupujących
(korporacyjni i stowarzyszeniowi meeting plannerzy) z dostawcami usług MICE
(przedstawiciele agencji, firm DMC, PCO, biur zajmujących się promocją destyna-
cji). Oprócz tego zaplanowano wiele atrakcji dodatkowych – wśród nich sesje
networkingowe oraz wspólne lunche i kolacje. Głównym punktem części eduka-
cyjnej będzie wystąpienie na temat sposobów skutecznej komunikacji i rozpoznawa-
nia postaw ludzkich przygotowane we współpracy z brytyjską firmą Meetology Lab.
W MeetingPlanners Russia weźmie udział ok. 80 hosted buyersów oraz 60
wystawców. THINK MICE objął wydarzenie patronatem medialnym, w jego
trakcie będzie również dystrybuowane anglojęzyczne wydanie naszego maga-
zynu. mk

Dr Dominik Borek objął stanowisko wicedyrektora
Departamentu Turystyki MSiT. Wcześniej zatrudniony
był w tym departamencie na stanowisku głównego
specjalisty i jako prawnik aktywnie uczestniczył w pra-
cach nad nową ustawą o imprezach turystycznych.
Borek znany jest branży turystycznej m.in. dzięki
szkoleniom z nowej ustawy, które wiosną tego roku
Ministerstwo Sportu i Turystyki zorganizowało na te-
renie całego kraju. Jego osoba powinna być również
kojarzona przez branżę MICE – m.in. dzięki szkole-
niu, które nasza redakcja zorganizowała wspólnie
z MSiT (THINK MICE i MSiT szkolą z nowej usta-
wy). Z ramienia resortu prowadził je właśnie Domi-
nik Borek. Wcześniej brał on także udział w jednym
z naszych Mashupów.
Przypomnijmy, że dyrektorem Departamentu Tury-
styki Ministerstwa Sportu i Turystyki od lutego tego
roku jest Ewa Pawlak-Lewandowska. Zastąpiła Joan-
nę Jędrzejewską-Debortoli. kos

I Olimpiada Branży Eventowej
– Arłamów MICE Games:
sportowo i merytorycznie

NOWY wicedyrektor
Departamentu
Turystyki MSiT

NEWS

Kolejna edycja MEETINGPLANNERS RUSSIA już we wrześniu
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Podsumowanie realizacji planów dotyczących ścież-
ki komunikacji, edukacji czy kwestii członkostwa oraz
analiza funkcjonowania Stowarzyszenia. M.in. na te
tematy dyskutowali członkowie MPI Poland Chapter
podczas spotkania, jakie pod koniec czerwca odbyło
się w hotelu Natura Mazur Resort & Conference
Warchały.
Od kilku lat członkowie Stowarzyszenia z całej Polski
spotykają się cyklicznie, aby wspólnie opracować ce-
le oraz strategię rozwoju MPI Poland Chapter na naj-
bliższe miesiące. Jednym z wiodących tematów
tegorocznego spotkania był program „Meeting Pro-
fessional Excellence Classes” (MPEC) rozpoczęty
w ramach koncepcji Road Tour Learning w 2017 r.
(ostatnie spotkanie z pierwszej serii odbędzie się
7 września). Koordynatorką MPEC była Monika Dy-
macz-Kaczmarczyk, wiceprezes ds. edukacji w MPI
Poland Chapter, która również w tym roku wyraziła
chęć nadzorowania tego projektu.
Marta Kicler, prezes MPI Poland Chapter oraz gość
specjalny spotkania – Federico Toja, zajmujący w glo-
balnym MPI stanowisko director of chapter operation

– Europe podzielili się z kolei informacjami wynikający-
mi z analizy funkcjonowania poszczególnych oddzia-
łów MPI. Federico Toja, odwołując się do swojej
wiedzy i doświadczenia, mówił również o możliwo-
ściach rozwoju i zmianach, jakie należy wdrożyć. Jego
rady i spostrzeżenia miały na celu zainspirować uczest-
ników do dalszej pracy oraz pomóc im w podjęciu klu-
czowych dla realizacji tegorocznej strategii decyzji.
MPI Poland Chapter od lat inwestuje też w przy-

szłych liderów branży, wspierając ich na początku
ścieżki kariery. Z tego względu Stowarzyszenie ufun-
dowało pobyt w hotelu Natura Mazur Resort &
Conference Warchały dla czterech studentów Koła
Turystyki Biznesowej „2B”, którzy zdecydowali się ak-
tywnie współtworzyć MPI Poland Chapter. Kateryna
Udod, Adrianna Roguska, Magda Klimczyk oraz
Dmytro Moiseienko zostali zaproszeni do ścisłej
współpracy z jego Zarządem. mk

MAZURSKIE spotkanie MPI Poland Chapter
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NOWA ODSŁONA
THE MEETINGS SHOW

NOWA ERA THE MEETINGS SHOW – TAK SZÓSTĄ EDYCJĘ LONDYŃSKICH TARGÓW
ZACHWALALI ICH ORGANIZATORZY. I CHOCIAŻ O REWOLUCJI RACZEJ NIE MOŻE BYĆ MOWY,

TO NOWOŚCI W TYM ROKU FAKTYCZNIE BYŁO SPORO – ZARÓWNO NA HALI
WYSTAWIENNICZEJ, JAK I W FORMACIE SAMEJ IMPREZY.
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W tegorocznej edycji targów The Meetings
Show wzięło udział ok. tysiąca hosted buyer-
sów oraz ponad 600 wystawców – przedstawi-
cieli biur promocji miast i regionów, firm
PCO, DMC, sieci hotelowych, centrów konfe-
rencyjnych, dostawców nowych technologii
etc. I chociaż jak zwykle przeważali reprezen-
tanci firm z Wysp Brytyjskich, dobrze widocz-
ne były również inne destynacje, nie tylko
z Europy, ale praktycznie z całego świata. Część
z nich, jak np. Visit Portugal, Meet Bristol, Vi-
sit Scotland, Marketing Sheffield, Abu Dhabi
Convention Bureau, Liverpool Convention
Bureau, Conference Leeds czy VisitYork4me-
etings zorganizowała na swoich stoiskach sze-
reg różnego typu mniejszych eventów (głównie
poczęstunki, koktajle i prezentacje), aby zostać
lepiej zauważonym i przyciągnąć większą licz-
bę zwiedzających. Jak co roku, także i tym ra-
zem nie zabrakło oczywiście destynacji, które
wystawiały się po raz pierwszy. W hali Olympia

London swoją ofertę premierowo zaprezento-
wali przedstawiciele Wysp Kanaryjskich,
Rwandy, Omanu, Argentyny, Brazylii, hiszpań-
skiego Costa del Sol, Włoch oraz osobno Sardy-
nii, a także Monterrey w Meksyku czy regionu
Flamandzkiego w Belgii.

KRÓCEJ, ALE NADAL
INTENSYWNIE

Najważniejszą i najbardziej rzucającą się
w oczy nowością był jednak fakt, że po raz
pierwszy targi trwały nie trzy, lecz dwa dni. De-
cyzja o ich skróceniu została podjęta już rok te-
mu, na podstawie opinii spływających zarówno
od wystawców, jak i zwiedzających. Zdaniem
większości z nich, krótszy pobyt w Londynie
nie ma wpływu na korzyści wynikające
z udziału w targach i nawiązywane w ich trak-
cie kontakty biznesowe. Przekłada się natomiast
na ograniczenie kosztów oraz zaoszczędzenie
czasu, co w gorącym eventowo sezonie, jakim

jest czerwiec, nie pozostaje bez znaczenia. Pew-
nego rodzaju „substytutem” – przynajmniej
w sferze edukacyjnej – anulowanego, trzeciego
dnia The Meetings Show była odbywająca się
na dzień przez rozpoczęciem imprezy w Mille-
nium Gloucester Hotel tzw. „Pre-Show Confe-
rence” – kolejna ważna nowość, odróżniająca
tegoroczne targi od ich poprzednich edycji.
Spotkanie miało charakter edukacyjny i sku-
piało się na ukazaniu potencjału innowacji
technologicznych, które odgrywają coraz więk-
szą rolę w branży MICE. Wzięło w nim udział
ok. 350 osób. Całość rozpoczął wykład, który
wygłosił John Straw, senior advisor w McKin-
sey i IBM Watson. – Postęp technologiczny, ja-
ki dokonał się w ostatnich dwóch-trzech latach
zmienił wszystko, co robimy. Większości z tych
zmian nawet nie dostrzegamy, przychodzą na-
turalnie. Nie sądzę jednak, aby nowe technolo-
gie miały przyczynić się do likwidacji naszych
miejsc pracy. Ich wykorzystanie dobrze uzupeł-
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nia, ale nie zastępuje tego, co robimy – mówił
John Straw. Później uczestnicy zostali podziele-
ni na kilka mniejszych grup, dopasowanych
do funkcji, jakie sprawują na co dzień. Dzięki
temu osobne prelekcje były skierowane
do przedstawicieli agencji, inne do stowarzy-
szeniowych meeting plannerów, jeszcze inne
do osób odpowiedzialnych za zlecanie imprez
po stronie korporacji. Tego dnia zorganizowa-
no też spotkanie networkingowe – „Hosted
Buyer Welcome Reception”, które gościło
w londyńskim Muzeum Nauki.

WARTOŚĆ DODANA
Tym, którzy po zakończeniu targów nie

chcieli opuszczać Wielkiej Brytanii dano
możliwość wzięcia udziału w jednym z czte-
rech wyjazdów typu post-tour – do Bristolu,
Manchesteru, Newcastle/Gateshead lub Bel-
fastu. Wyjazdy studyjne towarzyszące impre-
zom targowym to często stosowana praktyka
przy okazji tego typu wydarzeń w branży
MICE. Teraz zdecydowano się je wprowa-
dzić także na The Meetings Show. Po prze-

rwie, w programie szóstej edycji z powrotem
zagościła też impreza charytatywna „Cock-
tails For Charity”, przygotowywana wspól-
nie z MPI Foundation. – Jesteśmy bardzo
zadowoleni z ponownego nawiązania w tym
roku współpracy z MPI Foundation. „Cock-
tails For Charity” to świetna okazja do zaba-
wy i nawiązywania kontaktów, a przy tym
sposób na pozyskanie funduszy na rozwój
branży – powiedziała Chloe Modaberi, ma-

nager ds. marketingu w The Meetings Show.
Targi The Meetings Show odbywały się

w dniach 27-28 czerwca w centrum wystawien-
niczym Olympia London. Magazyn THINK
MICE był patronem medialnym tego wydarze-
nia oraz organizatorem grupy hosted buyers.
W Londynie dystrybuowane było również an-
glojęzyczne wydanie naszego magazynu.

� Michał Kalarus
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POLZAK Marketing to konferencja, której
pierwsza edycja odbyła się w ubiegłym roku.
Motywem przewodnim tamtego wydarzenia
były procesy przetargowe realizowane w bran-
ży komunikacji marketingowej (rodzaje prze-
targów, uwarunkowanie rynkowe, wpływ
na kondycję branży, największe wyzwania
i problemy stojące przed wszystkimi podmiota-
mi uczestniczącymi w tych procesach). Przy-
czynkiem do wyboru tej tematyki był projekt
„Dobry Przetarg” zainicjowany przez Polskie
Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zaku-
pów (PSML) oraz Stowarzyszenie Komunika-
cji Marketingowej SAR. Uczestnicy pierwszego
POLZAKU mieli okazję usłyszeć o celach
i założeniach tego projektu, a także poznać
pierwsze wyniki prac zespołów roboczych za-
angażowanych w tworzenie „Białej Księgi
Branży Komunikacji Marketingowej”.

„Biała Księga” to dokument stworzony z my-
ślą o codziennej pracy działów zakupów, mar-
ketingu i agencji. Zawiera opis najbardziej
efektywnych praktyk oraz szczegółowe wska-

zówki i wzory dokumentów przetargowych
dla poszczególnych kategorii marketingo-
wych. Jej powstanie to efekt Dialogu Branżo-
wego zainicjowanego przez SAR i PSML
w grudniu 2015 r.

Tegoroczna edycja POLZAK Marketing na-
wiązała do tematów poruszanych przed ro-
kiem, dostarczyła uczestnikom sporą porcję
wiedzy z poszczególnych obszarów komunika-
cji marketingowej oraz zasygnalizowała wiele
nowych, ważnych z punktu widzenia branży,
tematów.

„DOBRY PRZETARG”
– KONTYNUACJA

O tym, jakie działania prowadzone były w ra-
mach projektu „Dobry Przetarg” od pierwszej
edycji POLZAKU mówili Andrzej Zawistow-
ski, członek zarządu PSML oraz Paweł Tysz-
kiewicz, pełnomocnik zarządu SAR. Przy-
pomnieli oni datę 24 listopada 2017 r., czyli
dzień, w którym wszystkie podmioty zaanga-
żowane w Dialog Branżowy podpisały „Białą

Księgę”, przedstawili również statystyki mó-
wiące o tym, w jaki sposób dokument ten był
popularyzowany w branży oraz jakie było jego
dotarcie (statystyki dotyczyły strony www.do-
bryprzetarg.pl, na której m.in. publikowane są
poszczególne rozdziały „Białej Księgi”).

Zawistowski i Tyszkiewicz przedstawili rów-
nież plany obu stowarzyszeń związane z rozwo-
jem projektu. Okazuje się m.in., że Dialog
Branżowy zostanie rozszerzony o kolejną kate-
gorię, czyli badania marketingowe. W opraco-
wywaniu najlepszych standardów przetar-
gowych w tej kategorii uczestniczyć będzie gru-
pa ekspertów złożona z członków OFBOR,
czyli Organizacji Firm Badania Rynku i Opinii
(m.in. TBN, T-Mobile, GFK, Polpharma).

Oprócz tego w planach jest uruchomienie
nowej wersji serwisu www.dobryprzetarg.pl,
który stać się ma wspólną przestrzenią dla
agencji i klientów. Na stronie, obok poszcze-
gólnych rozdziałów „Białej Księgi”, znaleźć
będzie można m.in. wyszukiwarkę agencji, ra-
porty i dane pomocne przy analizie rynku, in-

POLZAK MARKETING 2018:
wiedza, spotkania, networking
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Przedstawiciele trzech światów: marketingu, agencji i zakupów spotkali się podczas konferencji
POLZAK Marketing 2018, która odbyła się 13 czerwca br. w Warszawie. Wydarzenie było znakomitą
okazją do edukacji i networkingu oraz dyskusji o najważniejszych problemach i wyzwaniach,
ale również sukcesach branży komunikacji marketingowej.
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formacje o szkoleniach. W serwisie działać ma
również platforma do zgłaszania nieprawidło-
wości w przetargach.

„DOBRY PRZETARG”
W PRAKTYCE

„Jak z sukcesem wdrażać standardy i pro-
cedury Białej Księgi Dialogu Branżowego
– na przykładzie przetargu PR w LOTTE
Wedel” – to pytanie, na które odpowiedziały
Agnieszka Kołodziejczak, indirect procure-
ment manager w LOTTE Wedel oraz Magda-
lena Kołodziejska, kierownik komunikacji
marketingowej w LOTTE Wedel. W swoim
wystąpieniu pokazały, że dobre praktyki w za-
kresie przebiegu procesów przetargowych opi-
sane w „Białej Księdze” można wcielić w życie
– z sukcesem i korzyścią dla wszystkich stron
uczestniczących w procesie. – Doświadczenie
i wiedza, które zdobyłam w trakcie prac
na „Białą Księgą”, przyniosły mi ogromną ko-
rzyść – powiedziała Agnieszka Kołodziejczak.
– Mogłam je również zaimplementować we-
wnątrz organizacji. Wdrożenie procedur „Bia-
łej Księgi” stało się jednym z moich celów
biznesowych. Jej zapisy zostały przez nas wdro-
żone i przetestowane w praktyce – okazało się,
że to działa. Chciałam Państwa bardzo serdecz-
nie namówić, byście „Białą Księgę” wdrażali
w Waszych organizacjach, by stała się ona stan-
dardem – mówiła.

Przetarg, w trakcie którego w LOTTE Wedel
stosowano procedury opisane w „Białej Księ-
gi”, dotyczył zakupu usług PR. Agnieszka Ko-
łodziejczak podkreślała, że ich wdrożenie nie
byłoby możliwe bez otwartości klienta we-
wnętrznego – w tym konkretnym przypadku

Magdaleny Kołodziejskiej. – W porównaniu
do naszych wcześniejszych praktyk, proces ten
początkowo wymagał większego przygotowania
i zaangażowania większej ilości czasu – powie-
działa Kołodziejska. – Potem jednak wysiłek
włożony na wstępnym etapie się zwraca. (…)
Z perspektywy czasu uważam, że sam proces
jest prosty, klarowny i łatwy do wdrożenia.

OGÓLNOPOLSKA REPREZENTA-
CJA MARKETERÓW

O potrzebie współpracy i dialogu może
świadczyć również inicjatywa, o której podczas
POLZAKU opowiedział Jacek Olechowski,
prezes IAA Polska. Mowa o Ogólnopolskiej Re-
prezentacji Marketerów (kuria marketerów),
która na początku tego roku powstała w ra-
mach IAA Polska. Zrzesza ona reprezentantów
firm będących największymi reklamodawcami
w Polsce. Jak poinformował Jacek Olechowski,
w chwili obecnej kuria obejmuje swoim zasię-
giem ok. jedną czwartą rynku reklamowego
w naszym kraju, zaś liczba jej członków z tygo-
dnia na tydzień rośnie.

Pierwszym celem, jaki stawiają przed sobą
marketerzy zrzeszeni w kurii jest zmiana stan-
dardu badań mediowych w taki sposób, by
w większym stopniu odpowiadały one na ich
potrzeby (przede wszystkim kładły większy na-
cisk na ROI).

BRANŻOWE KNOW-HOW
„Measuring what Matters. Mierząc realne

efekty, czyli co jest naprawdę ważne w ocenie
efektywności działań na mediach społecznościo-
wych (na przykładzie Facebook & Instagram)”
– to tytuł prezentacji Karoliny Paliwody, head

of business Central & Eastern Europe w Fa-
cebooku. Jej wystąpienie otworzyło część
POLZAKU, w ramach której uczestnicy otrzy-
mali solidną porcję z zakresu różnych obszarów
komunikacji marketingowej. Paliwoda mówiła
m.in. o tym, jak w dobie ogromnej ilości danych
i wskaźników „wyłapywać” te, które są dla nas
najważniejsze, w jaki sposób je interpretować
oraz jak wnioski z tych interpretacji mogą przy-
czynić się do wzrostu efektywności naszych
działań w mediach społecznościowych.

Wyzwaniom związanym z tworzeniem do-
brego branded contentu poświęcone było z ko-
lei wystąpienie Ewy Wolskiej-Rzewuskiej,
comanaging director w Saatchi & Saatchi IS;
Filipa Beźnickiego, strategic group head w Sa-
atchi & Saatchi IS oraz Aleksandry Popław-
skiej, kontent partnership director w Publicis
Media. Mówili oni o tym, jak w erze „przere-
klamowania” stworzyć zaangażowaną społecz-
ność wokół contentu. Przypomnieli, że w erze
digitalu tworzenie branded contentu stało się
dla marek bardziej osiągalne pod względem ce-
nowym. Nie oznacza to jednak, że stało się ła-
twiejsze, ponieważ współczesny odbiorca jest
„przebodźcowany”, na reklamę reaguje złością.

Prezentacja Agnieszki Kosik, CEO Media-
Com i Anny Putts, head of marketing commu-
nication w UPC nosiła tytuł „Niezbędne
przed kampanią, briefem i przetargiem, czyli
KPI w marketingu. Jak stawiać cele w komu-
nikacji marketingowej i jak je rozliczać?”. Mó-
wiły one m.in. o tym, że cele te powinny być
przede wszystkim „SMART”: sprecyzowane,
mierzalne, ambitne, realne i terminowe.

Magdalena Olak, dyrektor zarządzająca/pro-
ducent TANK i Marta Mucha-Bajda, local ca-
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tegory manager, procurement, Asahi Breweries
Europe mówiły m.in. o tym, dlaczego założe-
nia produkcyjne są istotnym elementem oferty
na produkcję TV. Odpowiedziały też na pyta-
nie, czy wszystkie elementy oferty na produk-
cję są równie ważne.

Prezentacja wygłoszona przez Tadeusza Żó-
rawskiego poświęcona była funkcjonowaniu
domów mediowych i nosiła tytuł „Prawdy
i mity o zakupie mediów, czyli wszystko, co
chciałbyś wiedzieć, ale nie masz kogo zapytać”.
Co jest istotne przy współpracy z domem me-
diowym? Co dom mediowy jest w stanie za-
gwarantować, a czego nie? Jak współpracować,
aby osiągnąć sukces? – to pytania, na które od-
powiadał Żórawski.

Nie mamy dla Państwa gotowego przepisu
– zaznaczyła na początku prezentacji (którą wy-
głosiła wspólnie z Magdaleną Budziszewską,
senior marketing manager w Costa Coffee Pol-
ska) Zuzanna Warowna-Toruńska, założyciel-
ka Concept Spot. Ich wystąpienie skupiało się

na zagadnieniach związanych z relacją między
jakością a ceną w zakupach usług marketingo-
wych. Czy tanie może być dobre? Czy drogie
zawsze jest dobre? – to pytania, na które udzie-
lały odpowiedzi. Tłumaczyły, co jest podstawą
do tego, by móc dokonywać efektywnych za-
kupów usług marketingowych.

Tegoroczna edycja konferencji POLZAK
swoim zakresem tematycznym objęła również
badania marketingowe. Mówili o nich Kata-
rzyna Fiedoruk, starszy specjalista ds. zakupów
i Tomasz Jędrkiewicz, market research expert
– oboje reprezentujący T-Mobile. Odpowiada-
li oni m.in. na pytania: jak kupować badania
marketingowe w dużej organizacji oraz czy za-
kup badań marketingowych może odbywać się
sprawnie i bezproblemowo?

PANEL DYSKUSYJNY
Karolina Borkowska-Bylicka, wiceprezes za-

rządu Public Dialog; Dariusz Maciołek, dyrek-
tor marketingu i komunikacji korporacyjnej,
Aviva; Wojciech Cłapiński, wiceprezes zarzą-
du El Padre byli uczestnikami panelu dys-
kusyjnego poświęconego relacjom między
działaniami PR a eventami. Odpowiadali m.in.
na pytania o to, czym powinien się kierować
klient kupując jednocześnie usługi agencji
eventowej i PR oraz czy fakt, że klienci ocze-
kują takich usług „w pakiecie” może stać się
rynkowym standardem. – Nie wiem, czy to bę-
dzie standardem, chociaż zauważamy na ryn-
ku coraz częściej pojawiające się zapytania
(spływające zarówno do agencji PR, jak
i do agencji eventowych), w ramach których
klient oczekuje kompleksowej obsługi – powie-

działa Karolina Borkowska-Bylicka. – Z czego
to wynika? Na pewno ze zmieniającego się
rynku; z tego, z jakich kompetencji zaczynamy
korzystać; z tego, że granice między tymi kom-
petencjami nam się zacierają; ale też z tego, że
działając wspólnie możemy uzyskać dużo lepsze
efekty i być bardziej skuteczni w osiąganiu ce-
lów biznesowych, które są ważne dla klienta.

Borkowska-Bylicka zwróciła uwagę, że na
rynku można wyróżnić trzy rodzaje praktyk,
z jakimi spotykają się agencje PR i agencje
eventowe. Pierwsza sytuacja to ta, w której
klient ma agencję PR i dobiera agencję evento-
wą. Druga – klient ma agencję eventową, ale
szuka agencji PR na wsparcie, być może do jed-
nego projektu. Wreszcie trzecia sytuacja to ta,
w której szuka i jednej, i drugiej agencji.

Paneliści zgodzili się, że w tego typu sytu-
acjach dobrym rozwiązaniem jest, jeśli klient
zwraca się do firmy, z którą już współpracuje
o zarekomendowanie kolejnej. W przypadku,
w którym firma poszukuje i jednej, i drugiej
agencji korzystne jest szukanie na rynku kon-
sorcjów lub takich firm, które mają już do-
świadczenie w realizacji wspólnych projektów.

Dyskusję o współpracy agencji PR i even-
towych moderował Paweł Tyszkiewicz,
pełnomocnik zarządu SAR. Był on również
moderatorem otwartej debaty branżowej
z udziałem przedstawicieli Klubu Agencji
Eventowych przy SAR, Stowarzyszenia Branży
Eventowej oraz PSML. Dotyczyła ona głównie
bolączek, z którymi zmaga się branża evento-
wa. Więcej na temat tej debaty – na kolejnych
stronach THINK MICE.

� Maria Krzos

POLZAK
MARKETING 2018
Organizatorzy: PSML (Polskie Stowarzyszenie
Menedżerów Logistyki i Zakupów),
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej
SAR, Klub Agencji Eventowych SAR,
THINK MICE.
Partnerzy i sponsorzy: IAA Polska.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy,
Centrum Konferencyjne Legii Warszawa,
El Padre, Akademia Marketingu, ICE Kraków
Congress Centre, Pracownia Kreativa
Scenografia.
Patronat medialny: MeetingPlanner.pl, PRoto.
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świadczącą swoim klientom usługi 360. Określamy siebie jako agencja brand expe-
rience, ponieważ staramy się tworzyć dla naszych klientów spójne kampanie, któ-
re poruszają i angażują odbiorców. To wpływa pozytywnie na postrzeganie marki,
a wykorzystując klasyczną komunikację ATL czy digital, daje realne korzyści biz-
nesowe.

Jaka jest dziś pozycja eventu w marketing miksie? Jak będzie wyglądała
w przyszłości?

Od początku naszej działalności rok do roku widzimy na rynku wzmożone za-
potrzebowanie na eventy. Wytłumaczenie jest proste: dobrze wymyślony event
to wartościowy content, ale także bezpośrednie dotarcie do klienta z komunika-
cją marki w sprzyjającym otoczeniu. Można na nim oprzeć całą kampanię. Tak by-
ło na przykład w naszej ostatniej realizacji dla marki Włocławek. Wszystkie
działania oparliśmy o koncept stricte eventowy. Stworzyliśmy Włocławki, czyli
przestrzeń na bulwarach we Włocławku wyposażoną w unikalne, designerskie,
specjalnie zaprojektowane ławki ze zintegrowanym grillem. Event otwarcia tej
strefy w mieście był celem i contentem całej kampanii 360 marki. Komunikowa-
liśmy go w social mediach, wspieraliśmy BTL-em i digitalem. Takie całościowe
podejście do komunikacji rekomendujemy naszym klientom i obserwujemy sta-
łe, wysokie zapotrzebowanie na tego typu kampanie. Przewiduję, że ten trend bę-
dzie się utrzymywał, ponieważ konsumenci potrzebują emocji, przeżyć i brand
experience, akcji dziejących się w czasie rzeczywistym, zaś event jest doskonałym
narzędziem do ich budowania.

� Rozmawiała Maria Krzos

Agencja Plej zajęła pierwsze miejsce w tegorocznej edy-
cji raportu „Agencje Marketingu Zintegrowanego” przy-
gotowanego przez „Media & Marketing Polska”,
otrzymując tytuł Agencji Marketingu Zintegrowanego
Roku 2018. Jak wyglądała Wasza droga od agencji evento-
wej do agencji marketingu zintegrowanego? Jakie jest
dziś miejsce eventów w Waszej aktywności?

Rzeczywiście, zaczynaliśmy od eventów i tym bardziej cie-
szy nas tytuł „Agencji Marketingu Zintegrowanego Roku”.
Fakt, że go otrzymaliśmy pokazuje, że z pasji trójki młodych
ludzi, którzy kilkanaście lat temu w czasie studiów zaczęli
swoją zawodową przygodę od organizowania eventów, moż-
na stworzyć docenianą przez klientów firmę zatrudniającą
ponad 100 osób! Jesteśmy bardzo dumni z przebytej drogi
i nadal mamy tę samą pasję do eventów, choć jest to obecnie
jeden z kilku działów firmy i rozwijamy się jednocześnie
w różnych kierunkach. Mamy w Plej kilka zespołów, które,
współpracując, zapewniają klientom pełną obsługę na naj-
wyższym poziomie w obszarach, takich jak: eventy, digital,
ATL, BTL, social media czy influencer marketing. Stara-
my się traktować wszystkie nasze działy równorzędnie.

W jaki sposób zdefiniowałby Pan to, czym obecnie zaj-
muje się agencja?

Obecnie Plej jest agencją marketingu zintegrowanego

Dobrze
wymyślony event
to wartościowy
content
Rozmowa z Rafałem Krawczukiem,
managing partnerem agencji Plej.

Klub Agencji Eventowych (KAE) powstał w 2012 r. przy Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR. W jego skład wchodzą wiodące agencje event
marketingowe działające na polskim rynku: Allego Agency, Brave, El Padre, Em Lab, endorfina events, Grupa Manta, JETEVENTS, Mea Group, Ministry Of
Creativity, Multi Event, My Place, Plej, Walk Events. Celem KAE jest prowadzenie i usprawnianie dialogu pomiędzy marketerami zainteresowanymi wsparciem
z zakresu event marketingu a agencjami dostarczającymi takie usługi. Rolą Klubu jest również tworzenie i promowanie wysokich standardów i dobrych praktyk
oraz edukacja rynku.

STRONA POD PATRONATEM
KLUBU AGENCJI EVENTOWYCH

OKIEM EKSPERTA
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Na zakończenie tegorocznej edycji konferencji POLZAK Marketing odbyła się otwarta debata branżowa,
której hasło brzmiało: „Efektywny zakup usług w dobie największych wyzwań stojących przed branżą MICE”.

W debacie uczestniczyli: Anna Gogacz, pre-
zes Agencji Allegro, Klub Agencji Eventowych;
Marta Dunin-Michałowska, prezes agencji Mea
Group, prezes Stowarzyszenia Branży Evento-
wej; Elena Dawidczyk, kierownik i manager
Zespołu Zakupów Usług Marketingowych,
PKN Orlen; Marzanna Zieleniewska, lead buy-
er Provident; Mariusz Gerałtowski, prezes Pol-
skiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki
i Zakupów (PSML) oraz mec. Maciej Ślusarek
z kancelarii LSW Leśnodorski, Ślusarek
i Wspólnicy. Prowadzenie: Paweł Tyszkiewicz,
pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Komu-
nikacji Marketingowej SAR.

W GĄSZCZU ZMIAN
Pierwszymi tematami wywołanymi przez

Pawła Tyszkiewicza były kwestie związane z:
1. wejściem w życie przepisów wyliczających, ja-
cy twórcy mają prawo do 50 proc. kosztów uzy-
skania przychodu; 2. wpływem, jaki na branżę
może mieć wprowadzenie zakazu handlu w nie-
dzielę (chodzi m.in. o kwestie świadomości
i ogólnego podejścia do pracy w weekendy,
zwłaszcza wśród tzw. milenialsów); 3. RODO.

Jako pierwszy odniósł się do nich mec. Maciej
Ślusarek. Potwierdził, że zmiany związane
z prawem do 50 proc. kosztów uzyskania przy-
chodu mogą przyczynić się do wzrostu kosztów
prowadzenia działalności. Przypomniał rów-
nież o jeszcze innej nowości. Chodzi o fakt, że
kontrolując firmy ZUS coraz częściej uznaje, że
umowy o dzieło zawieranie przez firmy mają ce-
chy umów zlecenia – w związku z tym tak wła-
śnie będzie je traktować. Oczywiście oznacza to
dla firm wyższe koszty. Mówiąc o tym mec. Ślu-
sarek wspomniał o „fali kontroli” i podkreślił,
że czasami zmiana kwalifikacji umowy przez
ZUS dotyczy nawet tak niebudzących wydawa-
łoby się wątpliwości branż, jak branża filmowa.

– Wiem, że to co powiem za chwilę o RODO
może wzbudzić sprzeciw – dodał. – RODO nie
wprowadza jakichś zupełnie nowych regulacji

(…). RODO jest jednak rewolucją, ponieważ
okazuje się, że w przypadku wielu naszych
klientów obowiązujące do tej pory ustawy nie
były stosowane. Pojawił się np. gigantyczny
problem dotyczący świadczenia usług drogą
elektroniczną (wysyłanie niezamówionych in-
formacji handlowych) – tłumaczył.

Zamieszanie, jakie pojawiło się przy okazji
RODO związane było też z faktem, że polska
ustawa o ochronie danych, konieczna do tego,
by można było stosować unijne rozporządzenie,
została przyjęta w ostatniej chwili. Ślusarek
przypomniał również, że ustawa wprowadzają-
ca zakaz handlu w niedzielę wprowadza inny
przedział godzinowy, w którym liczona jest pra-
ca w niedzielę, niż ma to miejsce w przypadku
Kodeksu pracy. To również rodzi dodatkowe
komplikacje dla firm (w Kodeksie praca w nie-
dzielę to praca wykonywana od 6 rano, w usta-
wie – od północy – red.).

Temu, jak zmiany w otoczeniu prawno-spo-
łeczno-gospodarczym wpływają na pracę agen-
cji eventowych wiele uwagi poświęciła Anna
Gogacz. Mówiła m.in. o kwestii wysokości wy-
nagrodzeń. – Cztery lata temu powstał Klub
Agencji Eventowych i od czterech lat robimy
badania płac. W tym czasie wynagrodzenia pra-
cowników wzrosły o 20 proc. – powiedziała.
Dodała, że agencje stoją także przed wyzwa-

niem związanym ze zmianą mentalności pra-
cowników w takich kwestiach, jak praca po go-
dzinach czy w weekendy. Wyjaśniła także, że
dla agencji eventowych jest to problemem
w kontekście postawy klientów, którzy wciąż
nie uznają np. płacenia za kreację. Z drugiej
strony ich oczekiwania względem agencji są co-
raz wyższe. – Kilkanaście lat temu nie było wi-
zualizacji, rzutów etc. Agencja nie musiała
budować linii kreatywnych, które są zbliżone,
jeśli nie takie same, jak linie kreatywne przy-
gotowywane przez agencje reklamowe – powie-
działa. – Odnosząc się natomiast do kwestii
RODO – nie widzimy jeszcze jego skutków
– oprócz jednego: jedną osobę w Allegro mu-
sieliśmy oddelegować do zajmowania się tym
tematem. Uczestniczyła ona w szkoleniach z te-
go zakresu – co też jest naszym kosztem – tłu-
maczyła. – (…) Chciałabym zwrócić uwagę
klientów – czy kiedykolwiek zastanowiliście się
Państwo, jak Państwa dane przesyłane do nas
są zabezpieczone? Na jakich serwerach prze-
chowywane? Jak to wszystko działa? Mało któ-
re firmy zadają nam to pytanie, tymczasem by
zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym, też
musimy ponieść określone koszty.

Podsumowując Gogacz wspomniała o różni-
cach w wysokości wynagrodzeń w branży
eventowej w Polsce i w krajach nadbałtyckich

BRANŻA w czasie REWOLUCJI?
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(mówiła o Niemczech i Norwegii). Wyjaśniła,
że mają one coraz większe znaczenie, ponieważ
najlepsi pracownicy mają w tej chwili do dys-
pozycji nie tylko polski, ale również zagranicz-
ny rynek pracy – i z tej drugiej opcji chętnie
korzystają.

TRANSPARENTNOŚĆ
I DIALOG

Odnosząc się do słów Anny Gogacz Elena
Dawidczyk powiedziała: – Jako zakupowiec
chciałabym zarabiać tyle, ile się zarabia w Eu-
ropie Zachodniej. Niemniej jednak mieszka-
my tutaj, mamy nasze realia. Musimy się
odnosić do średniej krajowej. Nie demonizo-
wałabym faktu, że zagranicą płacą znacznie
więcej. Wydaje mi się, że jest dużo do zrobienia
jeszcze u nas. Trzeba zrobić wszystko, aby za-
trzymać tych młodych, kreatywnych ludzi,
którzy szukają pracy gdzie indziej – tłumaczy-
ła. W jej ocenie na poprawę sytuacji branży
może wpłynąć wzrost transparentności. – Wy-
daje mi się, że gdyby wszyscy klienci prosili
o rzetelną wycenę kosztorysów, a agencje to
rzetelnie wyceniały, to budowałoby zaufanie
między klientem a agencją – tłumaczyła. Pod-
kreśliła, że do swoich procedur przetargowych
PKN Orlen jeszcze przed rozpoczęciem prac
nad Białą Księgą wprowadził takie rozwiąza-
nia jak kosztorys zawierający koszty ze-
wnętrzne, koszty wewnętrzne (ze stawkami
osobowymi), inne koszty ponoszone przez
agencje, plus marża od kosztów zewnętrznych.
W przypadku wysokości stawek osobowych
Orlen kierował się badaniami SAR.

O tym, że reprezentowana przez nią firma
w procesie przetargowym bierze pod uwagę
koszty kreacji mówiła Marzanna Zieleniewska,
lead buyer w Providencie. Odniosła się ona
również do kwestii RODO i jego wpływu
na współpracę z agencjami. – Wspólnie z na-
szym działem ochrony danych osobowych
mieliśmy wypracowany wzór umowy. Kolej-
nym etapem były trudne negocjacje z agencja-
mi – mówiła.

Negocjacje były trudne, ponieważ we wzor-
cowej umowie zawarte były bardzo wysokie ka-
ry umowne, jakie musiałyby płacić agencje

w związku z naruszeniem RODO. Zieleniew-
ska podkreśliła jednak, że dzięki negocjacjom
udało się wypracować takie rozwiązanie, które
z jednej strony jest satysfakcjonujące dla Pro-
videnta, z drugiej – nie grozi już tak wysokimi
karami agencjom.

JEST ŹLE, BĘDZIE
JESZCZE GORZEJ?

W pesymistycznym tonie na temat kondycji
branży wypowiadała się Marta Chmielewska.
– Cieszę się, że po mojej lewej stronie siedzą
przedstawiciele klientów, u których to wszystko
(procedury przetargowe, negocjacje – red.) tak
działa. Ale nie oszukujmy się, takich klientów
jest może 10 proc. (…) Myślę, że będzie coraz go-
rzej, jak nic z tym nie zrobimy – powiedziała.

Prezes SBE tłumaczyła też, że paradoksalnie,
zła kondycja polskich agencji może odbić się
czkawką klientom. Jeśli znikną z rynku, w ich
miejsce pojawią się agencje z zagranicy. A kosz-
ty ich zatrudnienia będą dla korporacji zdecy-
dowanie wyższe niż te, jakie ponoszą dziś. Będą
jednak musiały to robić, ponieważ nie będą
miały wyjścia. Chmielewska mówiła też o tym,
że obecna kondycja branży to po części wina sa-
mych agencji. – Po prostu się mocno rozdrobni-
liśmy, dopuściliśmy do tego (...) – powiedziała.

Do pesymistycznego głosu Marty Chmielew-
skiej dołączył się Mariusz Gerałtowski, repre-
zentujący PSML, a więc zakupowców. W jego
ocenie, w dobie cięcia kosztów firmy będą
chciały albo kupować za mniej, albo dysponu-
jąc niezmienionymi budżetami – realizować
za ich pomocą coraz ambitniejsze cele. – Dlate-
go nasz dialog (kupujących i dostawców – red.)
w przewidywalnej przyszłości nie będzie prost-
szy – powiedział.

Powołując się na własne doświadczenia Gerał-
towski mówił też m.in. o tym, że korporacje
starają się przenosić na dostawców ryzyka zwią-
zane z wejściem w życie RODO (umowy są nie-
negocjowalne albo bardzo trudno negocjo-
walne). Potwierdził również, że coraz większym
wyzwaniem dla firm jest zatrudnienie i utrzy-
manie u siebie dobrych pracowników – zaś
polski rynek pracy konkuruje w tej materii
z zagranicznym. Wzrost wysokości płac, który

w związku z tym obserwujemy to z jednej stro-
ny dobra informacja – ponieważ jako społe-
czeństwo „gonimy” zagranicę. Z drugiej strony
ta informacja jest zła, ponieważ klienci (duże
firmy) często nie chcą słyszeć od swoich do-
stawców, że ci mają coraz wyższe koszty pracy.

Gerałtowski przywołał jednak jeden fakt,
który może świadczyć o tym, że również
do dużych firm zaczyna docierać znaczenie
problemów, z którymi borykają się ich dostaw-
cy. – W ramach działającego przy PSML klu-
bu zrzeszającego szefów działów zakupów
największych firm w Polsce (na razie mamy
ich 12, ale liczba ta będzie rosła) już pojawił się
temat zmniejszającej się liczby firm odpowia-
dających na przetargi – systemowo, jako trend.
Chcemy z tą informacją iść wyżej, do prezesów
(…) – powiedział.

REWOLUCJA?
W trakcie debaty głos zabrał również Cezary

Wilemajtys (SITE Poland, Stowarzyszenie Or-
ganizatorów Incentive Travel, United Part-
ners). Mówił on o najważniejszych zmianach,
jakie wprowadza nowa ustawa o imprezach tu-
rystycznych i powiązanych usługach turystycz-
nych. Korzystając z okazji, że na sali i wśród
uczestników debaty byli przedstawiciele klien-
tów podkreślał on, że nowe przepisy obejmują
również korporacje, które powinny przyjrzeć
się realizowanym przez siebie projektom. Py-
tania, które pojawiły się po wystąpieniu Wile-
majtysa pokazały, że wśród klientów temat ten
jest wciąż mało znany.

Pod koniec debaty głos zabrał mec. Maciej
Ślusarek. Wyliczając raz jeszcze zmiany, z któ-
rymi musi zmagać się branża powiedział: – Być
może jest to okazja do dyskusji między branżą
eventową a zamawiającymi. Nie da się tego za-
mieść pod dywan, nie da się o tym nie mówić.
Tak naprawdę to jest gigantyczna rewolucja.
Na przestrzeni 15-20 lat mojej pracy – chyba
nie było takiego dużego skomasowania takich
dużych problemów. Być może na wszystkich
wymusi to podjęcie szerokiej debaty. Oczywi-
ście przy założeniu, że obie strony będą otwar-
te na swoje argumenty – podsumował.

� Maria Krzos

Debata „Efektywny zakup usług w dobie największych wyzwań stojących przed branżą MICE” była wydarzeniem towarzyszącym konferencji POLZAK Marketing
2018 i odbyła się 13 czerwca br. Organizatorzy debaty: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Klub Agencji Eventowych, Stowarzyszenia Branży
Eventowej, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów.
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WORLD'S BIGGEST
GUESTLIST
FESTIVAL

Miejsce: DY Patil Stadium, Navi Mumbaj, Indie
Data: 2-3 grudnia 2017 r.
Organizator/Zleceniodawca: Guestlist4Good LLP,
http://guestlist4good.com, United We Are Foundation,
https://foundation.djhardwell.com
Liczba uczestników: 62,5 tys. osób (1 dzień),
86,4 tys. osób (2 dzień)

WORLD'S BIGGEST
GUESTLIST FESTIVAL

54 artystów, prawie 149 tys. uczestników oraz ponad 112 mln transmisji online
w 91 krajach na całym świecie – World's Biggest Guestlist Festival (WBGF) był
największą charytatywną imprezą rozrywkową, jaka odbyła się w 2017 r. na naszej
planecie. Składały się na nią dwa dni wypełnione koncertami, występami najwięk-
szych gwiazd Bollywood i nie tylko. A wszystko w jednym celu – aby zebrać środ-
ki, które sfinansują edukację ok. 100 tys. młodych ludzi w Indiach.

Każdy z artystów, którzy pojawili się na festiwalu wystąpił na nim bezpłatnie.
Także firmy zaangażowane w przygotowanie tego wydarzenia zrobiły to za darmo
lub po kosztach. Co ciekawe, wejście na imprezę również było darmowe. Środki
na szczytny cel pozyskano ze sprzedaży gadżetów, napoi czy jedzenia. Wszystkie
zebrane w ten sposób fundusze trafiły na konto fundacji Magic Bus, pomagającej
dzieciom w Indiach wyjść z ubóstwa, m.in. poprzez finansowanie ich edukacji.

Chociaż impreza była charytatywna, organizatorzy nie zrezygnowali ze spektaku-
larności. Licząca prawie 100 metrów szerokości i wysoka na ok. siedem pięter sce-
na została zaprojektowana w Holandii. Była największą tego typu konstrukcją
w Azji. Towarzyszyły jej ekrany LED o łącznej powierzchni prawie 330 mkw.,
do tego ok. 3 tys. różnego typu urządzeń oświetleniowych i laserów, maszyny
do pokazów pirotechnicznych, ponad 200 głośników. Organizacją całości zajął się
Shailendra Singh, założyciel GuestList4Good (przedsiębiorstwo realizujące misję
społeczną) we współpracy z holenderskim DJ-em i producentem muzycznym
Robbertem van de Corputem (Hardwell).

Projekt został nagrodzony w ostatniej edycji konkursu Eventex. Zajął pierwsze
miejsce w kategorii Best Festival, trzecie w Best Cause Event, zdobył też nagrodę
publiczności (People’s Choice Event). MK
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Przypomnijmy, że nowa ustawa została przy-
jęta przez Sejm w listopadzie ubiegłego roku,
weszła w życie 1 lipca br. Pozostaje mieć na-
dzieję, że przez ten czas fakt istnienia nowych
rozwiązań prawnych przebił się do wszystkich
firm, które zobligowane są do ich stosowania.
Pomóc temu miały zarówno informacje w me-
diach (również na naszych łamach), szkolenia
organizowane przez różne podmioty (m.in.
Polską Izbę Turystyki, Ministerstwo Sportu
i Turystyki, ale również przez naszą redakcję),
jak i spotkania i debaty branżowe, w trakcie
których temat nowych przepisów był szeroko
dyskutowany i komentowany.

Nie oznacza to jednak, że dziś, kiedy nowe
przepisy już obowiązują, niejasności i znaków
zapytania nie ma. Wręcz przeciwnie – jest ich
znacznie więcej niż na początku. Przyczyną tego
może być właśnie większa świadomość branży.
Jej pytania dotyczą już bowiem nie kwestii ogól-
nych, ale szczegółowych, mogących mieć jednak
ogromny (niejednokrotnie negatywny) wpływ
na funkcjonowanie firm.

Pod koniec czerwca, czyli tuż przed wejściem
w życie ustawy, w Warszawie odbyło się spotka-

nie członków dwóch stowarzyszeń branżowych
– SITE Poland oraz Stowarzyszenia Organiza-
torów Incentive Travel (SOIT), w trakcie które-
go dyskutowali oni właśnie o jej zapisach.
Z przyczyn oczywistych skupiono się na kwe-
stiach dotyczących głównie incentive travel
(ustawa jednak, de facto, obejmuje całą branżę
MICE). – Musimy podwyższyć poziom wiedzy
i wyciągnąć z tego, co jest (z tych przepisów
– red.) takie wnioski, które będziemy wspólnie
prezentować naszym klientom, ich działom
prawnym – powiedział otwierając spotkanie
Cezary Wilemajtys, prezes SITE Poland, peł-
nomocnik ds. prawnych SOIT, prezes United
Partners. Tłumaczył, że chodzi o to, by branża
interpretowała te przepisy w sposób uzgodniony.
– Jeżeli będziemy mówić jednym głosem, to bę-
dziemy w stanie (i to jest największa moja na-
dzieja, jeśli idzie o nową ustawę) wykorzystać to
nowe prawo do tego, żeby zwiększyć poziom
profesjonalizacji naszej branży. (…) My mamy
być ekspertami od nowego prawa. Taka jest in-
tencja SITE i SOIT, żeby edukować naszych
członków i cały rynek, żebyśmy mogli tę usta-
wę wykorzystać w sposób rozsądny, racjonalny,

żeby podnieść wizerunek naszej branży, która
ma być coraz bardziej profesjonalna – tłumaczył.

– Mamy teraz możliwość kreować to, co nie
zostało dopowiedziane. Sądy szukając interpre-
tacji zwracają uwagę na praktykę rynkową. (…)
Możemy kreować komunikację o tej ustawie
w taki sposób, żeby trochę działała na naszą ko-
rzyść i trochę nas zabezpieczała (…) – podkre-
ślał Łukasz Adamowicz, wiceprezes SOIT,
wiceprezes Grupy BFC.

Najistotniejsze pytania i wątpliwości, które
powstały podczas tej dyskusji mają być spisane
i przesłane do Ministerstwa Sportu – z prośbą
o ich interpretację.

KLIENT KORPORACYJNY
VS. INDYWIDUALNY

Punktem wyjścia do większości potencjal-
nych zagrożeń, z jakimi incentive travel styka
się na gruncie nowych przepisów jest fakt, że
zostały one stworzone z myślą o kliencie indy-
widualnym i jego jak najpełniejszej ochronie.
Zawarte w nich rozwiązania, przeniesione je-
den do jednego (a tak musi być, ponieważ nie
ma innych rozwiązań dla turystyki biznesowej)

KIEDY PRACE NAD USTAWĄ O IMPREZACH TURYSTYCZNYCH I POWIĄZANYCH USŁUGACH
TURYSTYCZNYCH WCHODZIŁY W DECYDUJĄCĄ FAZĘ, NA ŁAMACH THINK MICE PISALIŚMY

O TYM, ŻE W WIELU MIEJSCACH DOKUMENT TEN JEST NIEJASNY DLA MICE. DZIŚ WYDAJE SIĘ,
ŻE NIEJASNOŚCI TYCH JEST JESZCZE WIĘCEJ.

O INCENTIVE TRAVEL
w świetle nowej ustawy turystycznej
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na grunt podróży incentive i relacji b2b mogą
być źródłem wielu pytań, wątpliwości oraz sy-
tuacji, w której to podróżny (w tym przypadku
klient korporacyjny) jest na zdecydowanie lep-
szej pozycji, niż organizator – dochodzi wręcz
do tego, że przepisy niejako wymuszają brak
równowagi w relacjach biznesowych.

Przykłady tego typu zapisów (ale również zapi-
sów budzących ogromne wątpliwości interpreta-
cyjne i bardzo nieprecyzyjnych) podczas
spotkania SITE Poland/SOIT przedstawili:
Grażyna Grot-Duziak (wiceprezes SITE Poland,
członek zarządu SOIT, dyrektor regionalny
MICE, członek zarządu Weco-Travel), Agniesz-
ka Słowik (członek zarządu SOIT, prezes agen-
cji Flower Travel) oraz Cezary Wilemajtys
i Łukasz Adamowicz. Tłumaczyli, że spotkanie
członków obu stowarzyszeń to okazja do tego,
by wspólnie zastanowić się, jak nowa ustawa
wpłynie na biznes? Czy wysoka ochrona podróż-
nego jest ryzykiem dla firm incentive? Które
z przepisów są największym zagrożeniem?

DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH
1. Jednym z problemów, na które wskazywa-

no był fakt, że klienci narzucają często agencjom
incentive travel własne wzory umów. Tymcza-
sem nowa ustawa wprowadza w tej kwestii swo-
je rozwiązania – wzory umów i formularza
informacyjnego. Rodzi się pytanie, czy w kon-
taktach b2b są one rzeczywiście uzasadnione?
Czy dla klienta indywidualnego i firmowego
rzeczywiście powinny być one identyczne?

2. W myśl nowej ustawy podróżny nie może
w części lub całości zrzec się praw wynikających
z ustawy. Znowu jednak wracamy do wzorów
umów. Co jeśli podróżny – w tym przypadku
firma – wymusi na swoim kontrahencie własny
wzór? Czy w sytuacji, w której klient zleca orga-
nizatorowi zorganizowanie wyjazdu na określo-
nych przez siebie warunkach i według własnych
założeń, postanowienia umowy mogą odbiegać
od zapisów ustawy? I jak to się ma do art. 42
ust. 6 mówiącego o tym, że „postanowienia
umówi zawartych z podróżnymi oraz oświad-
czenia organizatora turystyki, jak i przedsię-
biorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych
usług turystycznych zmierzające do wyłączenia
lub ograniczenia odpowiedzialności określonej
w ustawie są nieważne”? A także do zapisu in-
formującego, że „podróżny nie może zrzec się
w całości lub w części praw wynikających
z ustawy” (art. 54 ust. 1)?

3. Jak należy rozumieć wymienione w usta-
wie „nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności
w miejscu docelowym lub jego najbliższym są-
siedztwie” umożliwiające podróżnemu (a więc
również firmie) odstąpienie od umowy bez po-
noszenia opłaty? Dlaczego w standardowym for-
mularzu informacyjnym, jaki firmy mają
przedstawiać podróżnym jest już tylko mowa
o nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczno-
ściach w miejscu docelowym (nie ma słowa o je-
go najbliższym sąsiedztwie)?

4. W myśl nowych przepisów organizator
ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług

turystycznych objętych umową o udział w im-
prezie bez względu na to, czy usługi te mają być
wykonane przez samego organizatora, czy
przez innych dostawców usług turystycznych.
Odpowiedzialność ta nie ma jednak charakteru
bezwzględnego. Istnieją przypadki mogące sta-
nowić przesłankę do ewentualnego jej ograni-
czenia. Chodzi o przypadki wynikające
z niemożności usunięcia niezgodności (między
faktycznie realizowaną usługą a tym, co zosta-
ło zapisane w umowie), będące efektem działa-
nia osób trzecich lub do których przyczynił się
sam podróżny. W tym kontekście: czy za opóź-
nienie czarteru (lub samolotu rejsowego) odpo-
wiedzialność ponosi organizator?

5. Dużą zmianą w stosunku do stanu wcze-
śniejszego jest możliwość zareklamowania
usługi lub imprezy turystycznej w ciągu trzech
lat od jej zakończenia (okres ten został znacznie
wydłużony, ponieważ w tej chwili klient ma
na to 30 dni).

6. Istotnym pytaniem, jakie zadawali sobie
uczestnicy spotkania SOIT/SITE Poland było
to dotyczące ich relacji z kontrahentami spoza
UE, których nie obowiązuje unijne prawo.

Przywołana wyżej lista obejmuje część pytań
i wątpliwości, jakie pojawiły się w trakcie spo-
tkania i dyskusji. Najistotniejsze z nich mają
być spisane i przesłane Ministerstwu Sportu
i Turystyki – z prośbą o odpowiedź/interpreta-
cję. Gościem specjalnym spotkania był Paweł
Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki.

� Maria Krzos

TFG URUCHOMIŁ NOWY REJESTR BIUR PODRÓŻY
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny uruchomił nowy rejestr z informacjami
o wszystkich biurach podróży w Polsce. Dzięki niemu każdy zainteresowa-
ny będzie mógł sprawdzić, czy dana firma działa zgodnie z prawem.
Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Uławiają-
cych Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych zawiera wpisy dla po-
nad 4,6 tys. przedsiębiorców. – Ewidencja ta jest adresowana przede
wszystkim do klientów biur podróży. Otrzymują oni możliwość zweryfiko-
wania w aktualizowanym na bieżąco rejestrze, czy dany podmiot działa
zgodnie z prawem – mówi Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w ramach którego funkcjo-
nuje TFG.

W szczególności warto sprawdzić przed zakupem wycieczki: czy dany to-
uroperator posiada wymagany wpis do rejestru organizatorów turystyki
(prowadzonego przez poszczególnych marszałków województw) oraz czy

ma zabezpieczenie finansowe na wypadek własnej niewypłacalności.
W ewidencji TFG prowadzone są również inne przydatne katalogi, np.
przedsiębiorców turystycznych wykreślonych z rejestru lub objętych czaso-
wym zakazem prowadzenia działalności. – Istotne jest również to, że
wszystkie dane w naszej ewidencji aktualizowane są na bieżąco, tj. w chwili
ich wpisu do lokalnych rejestrów, prowadzonych przez marszałków woje-
wództw – podkreśla Renata Mentlewicz, dyrektor Biura Turystycznego
Funduszu Gwarancyjnego.

Do prowadzenia centralnej ewidencji przedsiębiorców turystycznych
zobligowała UFG nowa ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych. Ewidencja dostępna jest na stronie www.ufg.pl
w zakładce „Turystyczny Fundusz Gwarancyjny” oraz na stronie Minister-
stwa Sportu i Turystyki (turystyka.gov.pl). kos
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Łódź jest coraz lepiej postrzegana przez
branżę MICE – zarówno w głowach organi-
zatorów, jak i samych zleceniodawców zaist-
niała jako atrakcyjne miejsce, w którym
można przygotować imprezę firmową, szko-
lenie, konferencję etc. Coraz częściej swoje
siedziby lokują tam międzynarodowe korpo-
racje, a idealne położenie – w samym środku
Polski – oraz dobra infrastruktura komuni-
kacyjna pozwalają na sprawne dotarcie do te-
go miasta praktycznie z każdej części kraju.
Poza tym wraz z powstaniem nowych dróg
i autostrad w Łodzi nastąpił dynamiczny
rozwój bazy hotelowej oraz miejsc, w których
mogą być organizowane imprezy MICE. Jed-
nym z nich jest Expo-Łódź.

EKOLOGICZNIE I UŻYTECZNIE
Obiekt został oddany do użytku w 2012 r. (je-
go budowa trwała dwa lata). Poprzednia hala
wystawiennicza przestała spełniać oczekiwa-
nia wystawców i organizatorów ze względu
na zbyt małe rozmiary i przestarzałe rozwią-
zania techniczne. Trzeba było zatem zainwe-
stować w zupełnie nowe venue. Przy jego
budowie położono nacisk na nowoczesne roz-
wiązania ekologiczne. Dzięki wykorzystaniu
energii czerpanej z wnętrza ziemi budynek
Expo-Łódź chłodzony i ogrzewany jest nieza-
leżnie od miejskich źródeł ciepła. Na jego
dachu zainstalowano panele słoneczne wspo-
magające proces ogrzewania wody oraz urzą-
dzenia zbierające deszczówkę do celów sani-

tarnych. Największą wartością Expo-Łódź jest
jednak lokalizacja w centrum miasta oraz kom-
pleksowość. – Trudno powiedzieć jakich wyda-
rzeń odbywa się u nas najwięcej. Ważnymi
imprezami są oczywiście targi, planowane
z dość sporym wyprzedzeniem. Mam tu na my-
śli zarówno te cykliczne, ale także zupełnie no-
we imprezy, których do tej pory w Łodzi nie
było, albo takie, które wracają do miasta po kil-
kuletniej przerwie. Od ponad dwóch lat nasz
obiekt staje się też coraz popularniejszy wśród
organizatorów MICE. Cały czas wzrasta liczba
konferencji, kongresów, eventów tematycznych
(pokazy, koncerty, przedstawienia) oraz imprez
firmowych i okolicznościowych – mówi Anna
Adamska-Makowska, prezes Expo-Łódź.

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ADAPTACYJNE SPRAWIAJĄ, ŻE W EXPO-ŁÓDŹ MOŻNA ORGANIZOWAĆ
IMPREZY PRAKTYCZNIE KAŻDEGO TYPU. Z ROKU NA ROK OBIEKT CIESZY SIĘ CORAZ WIĘKSZYM
POWODZENIEM NIE TYLKO WŚRÓD ORGANIZATORÓW TARGÓW, ALE TAKŻE WYDARZEŃ MICE.

EXPO-ŁÓDŹ
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FUNKCJONALNOŚĆ
I PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU:

Całkowita powierzchnia wystawienniczo-
-konferencyjna obiektu: 13 117 mkw.

� HALA WYSTAWIENNICZA
Powierzchnia całkowita: 5700 mkw.
Kubatura: 85 182,76 m sześc.
Wymiary: długość: 120,9 m;
szerokość: 47,8 m; wysokość: 14,7 m;
wysokość użytkowa: 10 m
Maksymalny nacisk na podłoże:
3,0 tony/mkw.
Możliwość podwieszenia elementów
pod dachem hali (wielopunktowo):
do 4,5 tony
Możliwość podwieszenia elementów
pod dachem hali (punktowo): do 2,0 ton
Liczba bram towarowych: 4 (w tym jedna
o szerokości 5,15 m i wysokości 6,95 m)

Inne: hala nie posiada wewnętrznych słu-
pów konstrukcyjnych, może również – z wy-
korzystaniem mobilnych, dźwiękoszczelnych
ścian – zostać podzielona na trzy mniejsze
części (daje to możliwość zorganizowania
w niej dwóch różnych imprez w tym samym
czasie). Na parterze znajduje się przestronne
foyer (800 mkw.), które da się zaadoptować
na dodatkową powierzchnię wystawienniczą
lub eventową. Przy hali zlokalizowane są też
garderoby oraz pomieszczenia dla tłumaczy
symultanicznych.

� SALE KONFERENCYJNE
Sala A
Powierzchnia całkowita: 105 mkw.
Pojemność (aranżacja teatralna): 100 osób
Sala B
Powierzchnia całkowita: 105 mkw.
Pojemność (aranżacja teatralna): 100 osób
Sala C
Powierzchnia całkowita: 105 mkw.
Pojemność (aranżacja teatralna): 100 osób
Sala D
Powierzchnia całkowita: 90 mkw.
Pojemność (aranżacja teatralna): 90 osób
Sale A+B
Powierzchnia całkowita: 210 mkw.
Pojemność (aranżacja teatralna): 235 osób
Sale C+D
Powierzchnia całkowita: 195 mkw.
Pojemność (aranżacja teatralna): 215 osób
Sale A+B+C
Powierzchnia całkowita: 315 mkw.
Pojemność (aranżacja teatralna): 350 osób
Sale A+B+C+D
Powierzchnia całkowita: 405 mkw.
Pojemność (aranżacja teatralna): 500 osób

� AULA
Powierzchnia całkowita: 350 mkw.
Pojemność (aranżacja teatralna): 459 osób

� WINDA TOWAROWA
Wymiary: długość: 6 m; szerokość: 2,1 m;
wysokość 3 m
Udźwig: 8 ton;

� PARKING: 200 miejsc

Obecnie udział wydarzeń innych niż targi wy-
nosi ok. 40 proc. wszystkich odbywających się
w Expo-Łódź realizacji i cały czas rośnie.
– Oczywiście wpływ ma na to rozwój miasta,
ale także praca działu sprzedaży, jak również
tzw. marketing szeptany. Spotykamy się z tym,
że wielu klientów, ale też np. przedstawicieli
firm podwykonawczych, którzy przygotowy-
wali już u nas jakieś projekty, przekazuje infor-
mację na ten temat głównym organizatorom
– że jest taka hala, w której można zrobić pra-
wie wszystko – dodaje Anna Adamska-Ma-
kowska.

INTELIGENTNA KONSTRUKCJA
Wpływ na to mają rozwiązania techniczne,

jakie zdecydowano się wykorzystać w budyn-
ku. Jego najważniejszą część stanowi duża ha-
la wystawiennicza o powierzchni 5,7 tys.
mkw., która w zależności od potrzeb może zo-
stać podzielona na trzy mniejsze części (mo-
bilnymi, dźwiękoszczelnymi ścianami). Co
istotne, nie ma w niej wewnętrznych słupów
konstrukcyjnych, co daje prawie nieograni-
czone możliwości aranżacji (ułatwiają to rów-
nież szerokie bramy wjazdowe). W każdym
sektorze hali znajduje się po kilka kanałów
technicznych (podłączenia wodno-kanaliza-
cyjne i prądowe). Dodatkowo, na parterze zlo-
kalizowane jest przestronne foyer (800 mkw.),
które może służyć jako powierzchnia wysta-
wiennicza lub eventowa. Obiekt posiada też
aulę (459 osób), mniejsze foyer (400 mkw.)
i kilka sal konferencyjnych na II piętrze

(z możliwością ich łączenia, wyposażone są
w rzutniki multimedialne oraz wbudowany
system nagłośnieniowy). Dzięki dużej win-
dzie towarowej da się wprowadzić do nich
ciężki sprzęt, w tym samochody (więcej szcze-
gółów w ramce „Funkcjonalność i parametry
techniczne obiektu”). Przeszklona fasada
sprawia, że do całego budynku dostaje się du-
żo światła. Na miejscu organizatorzy imprez
mają też do dyspozycji restaurację dostosowaną
do obsługi dużych grup. Zarządza nią ze-
wnętrzna firma, która nie ma jednak wyłączno-
ści na świadczenie swoich usług – dzięki czemu
korzystanie z jej oferty nie jest obligatoryjne,
ale uzależnione od indywidualnych preferencji
zleceniodawców. W planach zarządów Expo-
-Łódź jest jeszcze stworzenie miejsca pikniko-
wego (na terenie przylegającym do hali,
z pięknym starodrzewiem). – Dzięki temu bę-
dziemy mogli poszerzyć naszą ofertę, co mamy
nadzieję przyczyni się do ożywienia najsłab-
szych miesięcy letnich. Mamy też nadzieję, że
będzie to dodatkowa atrakcja dla organizato-
rów konferencji i kongresów, którzy od wiosny
do jesieni będą mogli przygotowywać tam prze-
rwy kawowe, bankiety na świeżym powietrzu
etc. – mówi Anna Adamska-Makowska.

� Michał Kalarus

� KONTAKT
Expo-Łódź Sp. z o.o.
al. Politechniki 4, 93-590 Łódź
tel.: +48 42 636 29 83
e-mail: info@expo-lodz.pl
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WYDARZENIA W EXPO ŁÓDŹ

Nazwa imprezy: XXI Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz Technologii
Multimedialnych FILM VIDEO FOTO, Data: 12-14 kwietnia 2018 r.,
Klient/Organizator: Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o. o., Liczba uczestników: ok. 16 tys. osób.

Targi FILM VIDEO FOTO to jedna z najważniejszych imprez branży fotograficznej w Polsce i Europie
Środkowo – Wschodniej, która nieprzerwanie odbywa się od 1997 r. i na którą każdego roku z niecierpli-
wością czekają pasjonaci fotografii i filmu. Co roku targi odwiedza blisko 16 tys. osób z kraju i z zagranicy.
To niepowtarzalna szansa do śledzenia nowości ze świata fotograficznego i filmowego, które można zoba-
czyć i przetestować na żywo przez trzy dni targowe. Podczas ostatniej edycji w hali Expo-Łódź obecni byli
producenci i dystrybutorzy najnowszego sprzętu i akcesoriów fotograficznych, audio i wideo-filmowych
oraz zaawansowanych rozwiązań z zakresu grafiki komputerowej, techniki audiowizualnej, cyfrowej ob-
róbki obrazu, druku a także postprodukcji. Oprócz prezentacji nowych linii produktowych targom FILM
VIDEO FOTO towarzyszył cykl warsztatów, prezentacji i spotkań prowadzonych przez doświadczonych
ekspertów i wybitnych fotografów. Jak zwykle skierowane były one zarówno do osób profesjonalnie zaj-
mujących się fotografią i filmem, jak i do amatorów tych sztuk. Tematycznym dopełnieniem całego wyda-
rzenia były także liczne wystawy znanych i cenionych fotografów.

FILM VIDEO FOTO

Nazwa imprezy: X Kongres Kobiet,
Data: 16-17 czerwca 2018 r.,
Klient/Organizator: Stowarzyszenie Kongres Kobiet,
Liczba uczestników: 4,5 tys. osób.

Stowarzyszenie Kongres Kobiet to społeczna organizacja po-
zarządowa powstała w 2009 r. Od tego czasu zrzesza panie
z różnych środowisk w celu walki o równouprawnienie i po-
prawę sytuacji kobiet w Polsce. W hali Expo-Łódź odbył się ju-
bileuszowy, X Kongres Kobiet (po raz pierwszy impreza
gościła w Łodzi). Było to jedno z najważniejszych wydarzeń
poświęconych kobietom – ich równouprawnieniu oraz pra-
wom. Na Kongresie spotkały się panie z różnych środowisk,
aby wspólnie debatować pod hasłem „Wszystkich praw. Całe-
go życia!”. Nie zabrakło znanych osobistości, m.in.: prof. Mag-
daleny Środy, Henryki Bochniarz, Olgi Tokarczuk czy Agnieszki
Holland. Do obsługi Kongresu wykorzystano cały obiekt
Expo-Łódź. W części hali wystawienniczej (dwa sektory hali)

powstała sala plenarna, w której odbywały się główne pa-
nele, uroczystość otwarcia i zamknięcia, jak również wie-
czorny koncert Danuty Błażejczyk oraz spektakl
teatralny. W dwóch kolejnych sektorach hali zostały zbu-
dowane mniejsze sale na potrzeby organizacji centrów
tematycznych i warsztatów (w sumie osiem pomiesz-
czeń w których mieściło się od 50 do 320 osób). Każda
sala została wyposażona w nagłośnienie oraz sprzęt
do prezentacji. Przed wejściami do każdej z nich znajdo-
wały się stoiska partnerów wydarzenia oraz wystawy te-
matyczne. W salach konferencyjnych oraz auli na drugim
piętrze odbywały się warsztaty, zorganizowany został też
kącik zabaw dla dzieci oraz kącik wytchnienia dla osób
z niepełnosprawnością. Dolne (800 mkw.) oraz górne
(400 mkw.) foyer wykorzystano jako powierzchnię wy-
stawienniczą dla partnerów oraz organizacji pozarządo-
wych. W dolnym foyer zbudowano scenę Parku Kobiet,
gdzie podczas dwóch dni kongresu miało miejsce wiele
prelekcji, wywiadów itp.

Największy event korporacyjny – 4 tys. osób,
Największe wydarzenie niekorporacyjne – 5 tys. osób.

Od początku istnienia hali Expo-Łódź oprócz tradycyjnych targów zaczęły pojawiać się także inne wydarzenia.
Ich ilość systematycznie wzrasta z roku na rok. Organizowane są kongresy, konferencje, pokazy mody, castin-
gi, wybory miss czy też wydarzenia religijne oraz firmowe eventy korporacyjne i integracyjne. Wszystko dzięki
temu iż konstrukcja hali daje nieograniczone możliwości aranżacji oraz równoczesnego wykorzystania wszyst-
kich dostępnych przestrzeni w obiekcie. Podwieszenie dowolnych ekranów pod sufitem, budowa ringu bok-
serskiego czy też sali teatralnej, a nawet stworzenie kilku dodatkowych sal – to wszystko jest możliwe dzięki
technicznym rozwiązaniom, które zostały zastosowane przy budowie hali Expo-Łódź. Imprezy organizują
tam duże firmy międzynarodowe, posiadające siedziby w Łodzi. Obiekt jest też wybierany przez wiele firm
i agencji, które decydują się zorganizować w nim imprezy nie tylko ze względu na parametry techniczne,
ale również na lokalizację w centrum miasta oraz ogólną dostępność i dobre położenie Łodzi na mapie kraju.
W Expo-Łódź gościły m.in. takie wydarzenia jak: Fashion Week, Festiwal Paradise In The City w ramach Świa-
towych Dni Młodzieży, ABSL TALKS czy całkiem niedawno wspomniany już Kongres Kobiet. Warto dodać,
że w Expo-Łódź często bywają również filmowcy, którzy wykorzystują halę do kręcenia filmów i reklam.

KONGRES KOBIET
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PARK INN
BY RADISSON
KATOWICE:
wyprzedzić trendy
i zostać liderem
Na początku marca br. rozpoczął działalność hotel Park Inn
by Radisson Katowice. To pierwszy w woj. śląskim obiekt
należący do sieci Radisson Hotel Group. Jego oferta to
m.in. odpowiedź na wzrost znaczenia turystyki biznesowej
w tym regionie.

Rosnące znaczenie Śląska i Katowic dla rozwoju polskiego przemysłu spotkań już
od dawna nie budzi wątpliwości. Inwestycje w infrastrukturę konferencyjną i kul-
turalną (z Międzynarodowym Centrum Kongresowym, NOSPR-em i Muzeum Ślą-
skim na czele), a także infrastrukturę miejską, zaczynają przynosić pożądane efekty.
Według opracowania „Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2017 roku. Ba-
danie rynkowe uczestników spotkań konferencyjnych” przygotowanego przez dr.
Krzysztofa Cieślikowskiego, w 2017 r. zrealizowano w Katowicach 6334 wydarzenia
biznesowe, w których wzięło udział blisko 827 tys. osób. Wśród nich były takie im-
prezy, jak np. Europejski Kongres Gospodarczy, Intel Extreme Masters, Targi Mu-
zyki Świata WOMEX (World Music Expo) czy Międzynarodowe Targi Górnictwa,
Przemysłu Energetycznego i Hutniczego. Autor opracowania podkreśla, że łącz-
na liczba spotkań konferencyjnych i innych wydarzeń biznesowych, które odbyły
się w stolicy woj. śląskiego w 2017 r., jest porównywalna z tą odnotowaną rok wcze-
śniej, zwiększyła się jednak liczba osób odwiedzających te wydarzenia, jak i wydłu-
żył się średni czas ich trwania. Jak na tym tle wypadnie rok 2018? Wiele wskazuje
na to, że może być jeszcze lepszy – chociażby z uwagi na Szczyt Klimatyczny ONZ
– COP 2018, który odbędzie się w grudniu. W praktyce oznacza to m.in., że w Kato-
wicach z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na infrastrukturę hotelową – również,
a może nawet przede wszystkim – w jej biznesowej odsłonie. Park Inn by Radisson
Katowice świetnie odpowiada na to wyzwanie.

WYPRZEDZAĆ TRENDY
Hotel mieści się przy ul. Bytkowskiej, tuż obok Parku Śląskiego. Do niedawna

w tym samym obiekcie funkcjonował czterogwiazdkowy Best Western. W marcu,
po rebrandingu, hotel rozpoczął działalność pod nowym szyldem. Jak tłumaczą je-
go zarządcy – było dobrze, ale teraz jest zdecydowanie lepiej. Poprawione zostało
oznakowanie obiektu, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Wprowadzono również

PARK INN BY RADISSON
KATOWICE
� O OBIEKCIE
- 168 pokoi
- Centrum fitness wyposażone w saunę suchą i parową

oraz siłownię
- Parking naziemny z miejscami dla autokarów oraz

parking podziemny
- Bar i restauracja „Kuchnia Otwarta” specjalizująca się

w tradycyjnych daniach kuchnii polskiej
- Bezpłatny dostęp do internetu na terenie całego hotelu
- Kasyno

� LOKALIZACJA
- W bezpośrednim sąsiedztwie Parku Śląskiego
- Niedaleko centrum Katowic, z dogodnym dojazdem do

głównych szlaków komunikacyjnych i okolicznych miast
- Szybki dojazd do Międzynarodowego Centrum

Kongresowego, Hali Spodek, Muzeum Śląskiego,
NOSPR-u oraz Silesia City Center

� KONTAKT
Park Inn by Radisson Katowice
Bytkowska 1a, 40-147 Katowice
Tel. 32 721 11 11
katowice@parkinn.com
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OFERTA MICE
- Centrum konferencyjne o łącznej powierzchni 1000 mkw.

składające się z 7 sal konferencyjnych
- Sale wyposażone w nowoczesny system multimedialny
- Wszystkie sale z dostępem do światła dziennego

z możliwością zaciemnienia, wyposażone w ściany
przesuwne umożliwiające zmianę aranżacji przestrzeni

- Dedykowany koordynator konferencji

� SALE – Poziom 1
ORANGE – Powierzchnia: 98 mkw.; Wymiary: 14x7 m;
Pojemność: 90 osób w ustawieniu teatralnym,
60 – szkolnym, 45 – w podkowę
PINK – Powierzchnia: 39 mkw.; Wymiary: 6x5,5 m;
Pojemność: 25 osób w ustawieniu teatralnym,
20 – szkolnym, 18 – w podkowę
SILVER 1 – Powierzchnia: 75 mkw.; Wymiary: 6,7x11,2 m;
Pojemność: 70 osób w ustawieniu teatralnym, 40 –
szkolnym, 35 – w podkowę
SILVER 2 – Powierzchnia: 87 mkw.; Wymiary: 7,8x11,2 m;
Pojemność: 100 osób w ustawieniu teatralnym,
60 – szkolnym, 45 – w podkowę
SILVER 3 – Powierzchnia: 87 mkw.; Wymiary: 7,8x11,2 m;
Pojemność: 100 osób w ustawieniu teatralnym,
60 – szkolnym, 45 – w podkowę
SILVER 4 – Powierzchnia: 74 mkw.; Wymiary: 6,6x11,2 m;
Pojemność: 70 osób w ustawieniu teatralnym,
40 – szkolnym, 35 – w podkowę
SILVER 1+2 – Powierzchnia: 162 mkw.; Wymiary:
14,5x11,2 m ; Pojemność: 160 osób w ustawieniu
teatralnym, 100 – szkolnym, 60 – w podkowę, 50 –
bankietowym, 70 – konferencyjnym, 200 – koktajlowym
SILVER 3+4 – Powierzchnia: 161 mkw.; Wymiary:
14,4x11,2 m; Pojemność: 160 osób w ustawieniu
teatralnym, 100 – szkolnym, 60 – w podkowę, 50 –
bankietowym, 70 – konferencyjnym, 200 – koktajlowym
SILVER 2+3+4 – Powierzchnia: 249 mkw.;
Wymiary: 22,2x11,2 m; Pojemność: 280 osób w ustawieniu
teatralnym, 140 – szkolnym, 90 – w podkowę, 100 –
bankietowym, 120 – konferencyjnym, 300 – koktajlowym
SILVER 1+2+3+4 – Powierzchnia: 323 mkw.;
Wymiary: 28,9x11,2 m; Pojemność: 400 osób w ustawieniu
teatralnym, 200 – szkolnym, 110 – w podkowę, 140 –
bankietowym, 160 – konferencyjnym, 400 – koktajlowym

� SALE – Poziom 0
GOLD – Powierzchnia: 371 mkw.; Wymiary: 27,5x13,5 m
Pojemność: 420 osób w ustawieniu teatralnym,
240 – szkolnym, 140 – w podkowę, 180 – bankietowym,
320 – konferencyjnym, 400 – koktajlowym

Lobby poziom 0: 75 mkw.
Lobby poziom 1: 95 mkw.

THINK VENUE – PROMOCJA

dodatkowe udogodnienia ułatwiające poruszanie się po obiekcie. Przede wszystkim
jednak usprawniona została komunikacja między gośćmi a obsługą, dodatkowo wspo-
magana specjalną aplikacją. Nie można także pominąć cyklicznych szkoleń dla per-
sonelu. – Chcemy nieustannie podnosić jego kwalifikacje, to nasza najważniejsza
inwestycja – podkreśla kierownictwo hotelu. Do filozofii marki należy bycie SMART,
czyli podejście wyprzedzające trendy, dostarczające często zaskakujących rozwiązań
dla wielu wydarzeń.

Swoim gościom Park Inn by Radisson Katowice oddaje do dyspozycji 168 pokoi,
czynne przez cały dzień restaurację i bar w lobby, siłownię oraz saunę. Hotel w ofer-
cie posiada również kompleksowe zaplecze konferencyjne o łącznej powierzch-
ni 1000 mkw. rozlokowane na dwóch poziomach. Największą z sal jest sala Gold
(371 mkw.). To wielofunkcyjna powierzchnia spełniająca wymogi stawiane zarów-
no salom konferencyjnym, jak i wystawienniczym czy balowym. Położona jest
na poziomie zero. – Doceniają to zarówno uczestnicy wydarzeń, jak i przede wszyst-
kim agencje eventowe oraz zaangażowane zespoły techniczno-montażowe. Możli-
wość bezpośredniego wniesienia czy wwiezienia sprzętu do sali skutecznie ułatwia
i przede wszystkim skraca czas montażu i demontażu elementów potrzebnych
do organizacji wydarzenia – mówi w rozmowie z THINK MICE Jakub Klimkie-
wicz, MICE & events sales manager hotelu Park Inn by Radisson Katowice (cała
rozmowa – str. 29).

Organizatorzy z pewnością docenią również możliwości aranżacyjne sal Silver po-
siadających system przesuwanych ścian czy chociażby przestronne lobby (jedno
na poziomie zero, jedno na poziomie pierwszym), mogące stanowić dodatkową prze-
strzeń wykorzystywaną w czasie spotkań.

BYĆ LIDEREM
Wielofunkcyjny charakter MICE-owego zaplecza Park Inn by Radisson Katowi-

ce sprawia, że hotel jest w stanie jednocześnie zagwarantować wysokiej jakości usłu-
gi konferencyjne nawet dla 800 osób, dopasowując je do scenariusza danego
wydarzenia. Dodatkowo może zapewnić wieczorną rozrywkę dla kilkuset osób
w postaci bankietu, posiada także możliwości zorganizowania koncertu na żywo
(przykładem może być chociażby jubileusz jednego ze specjalistycznych wydaw-
nictw połączony z koncertem zespołu Lady Pank, czy firmy branży IT połączony
z koncertem zespołu Feel). Hotel współpracuje też ściśle m.in. z branżą motoryza-
cyjną, a także branżą beauty, organizując liczne pokazy mody, fryzjerskie czy ko-
smetyczne – a to tylko kilka przykładów z szerokiej palety możliwości Park Inn by
Radisson Katowice. Obiekt aspiruje do bycia liderem na śląskim rynku hotelar-
skim w zakresie organizacji konferencji i spotkań. Chce promować nie tylko wła-
sny potencjał, ale również potencjał całego miasta i regionu. KOS
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PRZEJRZYŚCIE,
ZROZUMIALE,
SMART

Czym na tle oferty biznesowej innych hoteli
(zwłaszcza tych działających na terenie Ślą-
ska i Katowic) wyróżnia się oferta Park Inn by
Radisson Katowice?

Dzięki międzynarodowej marce mamy dostęp
do wiedzy i doświadczenia zdobytego na wielu ryn-
kach. Cechuje nas świeże spojrzenie i otwartość
na to, co nowe. Staramy się wyprzedzać obecne
trendy, chcąc nieustannie pozytywnie zaskakiwać
naszych gości. Dążymy do tego, aby dostarczyć im
niezapomnianych wrażeń i emocji, zarówno w cza-
sie pobytu w hotelu, jak i podczas korzystania z na-
szego centrum konferencyjnego. Na tym polega
idea SMART Meetings&Events. Jesteśmy świado-
mi, że każda chwila i każdy nawet najmniejszy
szczegół ma znaczenie. Naszym wielkim atutem
jest również doskonała lokalizacja – z jednej strony
w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych,
z drugiej – w sąsiedztwie jednej z bardziej zielo-
nych i spokojniejszych części miasta.

Na jakie inne cechy Waszego centrum konfe-
rencyjnego zwróciłby Pan szczególną uwagę?

Oprócz możliwości różnych konfiguracji układu
sal Silver (dzięki systemowi ścian przesuwnych),
szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na salę Gold.
Porównując do katowickich obiektów, jest to jedy-
na tak duża i wielofunkcyjna powierzchnia konfe-
rencyjna dostępna na poziomie 0. Doceniają to
zarówno uczestnicy wydarzeń, jak i przede wszyst-
kim agencje eventowe oraz zaangażowane zespoły
techniczno-montażowe. Możliwość bezpośrednie-
go wniesienia czy wwiezienia sprzętu do sali sku-
tecznie ułatwia i przede wszystkim skraca czas
montażu i demontażu elementów potrzebnych
do organizacji wydarzenia. Myślę tu nie tylko o kon-
ferencji, ale również o bankiecie, koncercie, poka-

zach mody czy pokazach produktu – w tym, co
również chciałbym podkreślić – pokazach branży
motoryzacyjnej. Jesteśmy jedynym obiektem w Ka-
towicach, w którym do sali konferencyjnej można
wjechać samochodami wprost z parkingu.

W Park Inn by Radisson Katowice organizato-
rzy mogą liczyć na dedykowanego koordyna-
tora konferencji. Na czym dokładnie polegają
jego zadania? I generalnie – jakimi zasadami
kierujecie się przy współpracy z organizato-
rami i agencjami?

Ważnym dla nas jest to, aby organizator wydarze-
nia nie czuł się u nas anonimowo. Dlatego też dedy-
kowany koordynator towarzyszy mu od momentu
przekroczenia progu naszego obiektu. Staramy się
też, aby koordynator przypisany do danego wyda-
rzenia uczestniczył od początku we wszystkich
ustaleniach. Jest on swojego rodzaju łącznikiem po-
między działami sprzedaży, organizatorem a działa-
mi operacyjnymi. Cały czas kierujemy się zasadą
„Jak najbardziej przejrzyście, jak najbardziej zrozu-
miale, jak najbardziej SMART”. Od momentu roz-
poczęcia, aż do momentu zakończenia współpracy.

Rozwój Katowic w ostatnich latach to fakt.
Rozmach nowych inwestycji oraz wydarzenia
odbywające się w tym mieście pokazują, że
ma ono duży potencjał jeśli chodzi o rozwój
przemysłu spotkań. W jaki sposób Park Inn by
Radisson Katowice zamierza z niego czerpać?
Czym chce przyciągnąć organizatorów i agen-
cje? I czy w ogóle zajmujecie się ich aktywnym
pozyskiwaniem, czy też raczej koncentrujecie
się na obsłudze zapytań ofertowych?

Obsługa bezpośrednich zapytań ofertowych kie-
rowanych do nas to tylko część naszej pracy. Uła-

twia ją nam na pewno przejrzyście przygotowana
prezentacja hotelu zamieszczona na naszej stronie
internetowej, podkreślająca liczne walory naszego
obiektu. Bardzo duży nacisk kładziemy także
na możliwość bezpośredniego kontaktu z agencja-
mi, które działają w imieniu swoich klientów.
Współpraca z nimi umożliwia nam nie tylko zapre-
zentowanie i docelowo „sprzedanie” naszego wła-
snego produktu. Jesteśmy również ambasadorami
Katowic oraz całego Śląska. Promując nasz obiekt,
promujemy cały region, chociażby przez prezentację
jego wielu unikalnych atrakcji, które możemy
uwzględnić we wspólnym scenariuszu danego wy-
darzenia, a które są na wyciągnięcie ręki. Myślę tu
nie tylko o naszym bezpośrednim sąsiedzie, Parku
Śląskim z niezliczoną ilością atrakcji „na powietrzu”
czy Stadionie Śląskim, ale także o pobliskich kopal-
niach (GUIDO w Zabrzu, kopalnia srebra w Tar-
nowskich Górach) czy tradycyjnym górniczym
osiedlu Nikiszowiec.

Cieszymy się także ze współpracy z lokalnym
convention bureau, na którego wsparcie zawsze
możemy liczyć, m.in. przy organizacji wizyt studyj-
nych typu fam trip, w czasie których poza ugosz-
czeniem przedstawicieli agencji w naszym hotelu,
mamy przede wszystkim możliwość pokazania im
naszego regionu. W tym roku gościliśmy na przy-
kład przedstawicieli kilku agencji z Warszawy, co
zbiegło się w czasie z uroczystym otwarciem kasy-
na, które także funkcjonuje w naszym obiekcie
i już samo w sobie stanowi dodatkową atrakcję dla
naszych gości. Na przyszły rok, dzięki międzynaro-
dowej rozpoznawalności Radisson Hotel Group,
mamy już zaplanowane dwie wizyty studyjne
przedstawicieli agencji z Czech oraz Niemiec.

Rozmawiała Maria Krzos

Rozmowa z Jakubem Klimkiewiczem, MICE & events sales
managerem hotelu Park Inn by Radisson Katowice.Fo
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Nawiązująca do tradycji osadnictwa olenderskiego, poło-
żona w zrewitalizowanych zabudowaniach (z których naj-
starsze pochodzi z XVIII w.), Olandia jest miejscem, w którym
historię czuć nie tylko w nazwie. Kompleks mieści się na sze-
ściu hektarach malowniczego terenu, na którym można się
natknąć chociażby na 160-letni wiatrak typu Holender. Zresz-
tą, by poczuć ducha dawnych czasów nie trzeba nawet wy-
chodzić na zewnątrz. Zarówno pokoje, jak i sale konferencyjne
wystrojem nawiązują do historycznych tradycji tego miejsca.

Balansem dla historii jest natura – Olandia położona jest
bowiem nad Jeziorem Kuchennym, na terenie Puszczy No-
teckiej, w okolicy, która nazywana jest Mazurami Wielkopol-
ski. Co ważne, zarządcy obiektu dbają o zachowanie
przyrodniczych walorów tego miejsca. – To jeden z elemen-
tów, który nas wyróżnia – mówi Maciej Wojdyło, dyrektor
hotelu i wiceprezes zarządu Olandii. – Od 2016 r. realizuje-
my projekt EkOlandia polegający na zredukowaniu nega-

tywnego wpływu działalności hotelarskiej na środowisko
poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii. W jego
ramach na naszym terenie powstała instalacja fotowolta-
iczna, trzy turbiny wiatrowe, kocioł na biomasę czy wresz-
cie carport z ładowarką do samochodów elektrycznych. To
może być dodatkowy atut dla firm i marek, które w swoją
filozofię mają wpisaną troskę o środowisko – wyjaśnia.

Na Olandię składają się cztery główne budynki, w których
znajdują się cztery sale konferencyjne (dodatkowo naj-
większą z nich, Salę Fryzyjską, o powierzchni 330 mkw. moż-
na podzielić na cztery mniejsze). Tym, co je wyróżnia jest
z pewnością ich unikalność i tematyczność – w sieciowym
obiekcie tego typu sal z pewnością nie znajdziemy. Z drugiej
strony sale w Olandii wyposażone są we wszystko to, cze-
go współcześnie organizatorzy wymagają od sal konferen-
cyjnych. A nawet więcej. – W sposób szczególny chciałbym
zwrócić uwagę na naszą Salę Fryzyjską. To największa sala

w Olandii, pozwalająca na wprowadzenia do środka samo-
chodów, a nawet… kombajnu – mówi Maciej Wojdyło.
– Od naszych klientów biznesowych wiem, że to cecha uni-
kalna na skalę całej Wielkopolski. Z tego powodu często
współpracujemy z firmami organizującymi prezentacje czy
premiery pojazdów. Przykładem może być choćby obecność
Tesli w Olandii, która miała miejsce w lutym tego roku.
Współpraca odbyła się zarówno ze względu na możliwość
umieszczenia aut wewnątrz sali, jak i z uwagi na naszą troskę
o ekologię. „Olandia – kraina wypoczynku i konferencji”.
To hasło, za pomocą którego promuje się hotel. Wystarczy
szybki rzut oka na jego ofertę by zorientować się, że słowa
te znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. kos

OLANDIA – kraina wypoczynku i konferencji
Olandia to obiekt, w którym historia spotyka się z naturą, tradycja z nowoczesnością, a kameralność – z rozmachem.
To także świetne miejsce do tego, by spotykał się w nim biznes.

SALA FRYZYJSKA
� Powierzchnia: 330 mkw.
� Pojemność: 220 osób w ustawieniu teatralnym, 100

– szkolnym, 60 – w podkowę, 148 – bankietowym,
80 – konferencyjnym, 200 – koktajlowym.

� Wyposażenie: klimatyzacja, nagłośnienie stacjonarne,
dostęp do internetu, flipchart, dostęp do światła
dziennego, możliwość zaciemnienia, ekran, projektor,
rzutnik slajdów, sprzęt TV/wideo, mikrofon.

� Zwieńczona szklaną kopułą, możliwość wprowadzenia
na salę samochodów.

� Możliwość podziału na cztery mniejsze sale.

SALA TULIPANOWA
� Powierzchnia: 110 mkw.
� Pojemność: 120 osób w ustawieniu teatralnym, 42 –

szkolnym, 80 – bankietowym, 60 – konferencyjnym,
80 – koktajlowym.

� Wyposażenie: klimatyzacja, nagłośnienie stacjonarne,
dostęp do internetu, flipchart, dostęp do światła
dziennego, możliwość zaciemnienia, ekran, projektor,
rzutnik slajdów, sprzęt TV/wideo, mikrofon.

� Najbardziej reprezentacyjna, z wyjściem na taras
i widokiem na park i jezioro.

WINIARNIA
� Powierzchnia: 50 mkw.
� Pojemność: 25 osób w ustawieniu teatralnym,

16 – szkolnym, 20 – bankietowym, 20 –
konferencyjnym, 20 – koktajlowym.

� Wyposażenie: nagłośnienie stacjonarne, dostęp
do internetu, flipchart.

� Idealna na zamknięte spotkania biznesowe, ale także
na kameralne szkolenia; w sali znajdują się regały
z winem.

BIBLIOTEKA
� Powierzchnia: 24 mkw.
� Pojemność: 10 osób w ustawieniu w podkowę,

14 – bankietowym, 14 – konferencyjnym.
� Wyposażenie: dostęp do internetu, flipchart, dostęp

do światła dziennego, możliwość zaciemnienia.
� W stylu myśliwskim, z kominkiem. Stół w tej sali jest

jednocześnie stołem bilardowym.

DODATKOWO
Namiot sferyczny o powierzchni 300 mkw. sprawdzający
się przy organizacji letnich przyjęć.

OFERTA MICE
Cztery sale konferencyjne z możliwością podziału na osiem mniejszych. Można w nich zorganizować spotkania
z udziałem nawet do 400 osób. Każda z sal posiada własny, niepowtarzalny klimat.

OLANDIA – 174 miejsca noclegowe w 60 pokojach
znajdujących się w budynkach: Dworu, Spichlerza
i Kamiennika. Ponadto: Restauracja i Zdrowotnia SPA
oraz cztery sale konferencyjne (z możliwością podziału
na osiem). Hotel otoczony jest 6-hektarowym terenem,
na którym znajdują się m.in. Skansen Miniatur, 160-letni
wiatrak typu Holender, mini zoo, mini golf, plac zabaw,
boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, boisko do siat-
kówki plażowej, plaża, miejsce na ognisko.

DOJAZD 70 km od Poznania
30 km od węzła A2 Nowy Tomyśl
65 km od lotniska Poznań-Ławica

KONTAKT Prusim 5; 64-420 Kwilcz
tel. 61 29 15 379, 608 467 367
olandia@olandia.pl
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Na początku czerwca br. PPH przystąpiła do Izby Gospodarczej Hotelarstwa
Polskiego (IGHP). Skąd taka decyzja?

Z branżą hotelarską, czy mówiąc szerzej turystyczną, związany jestem praktycznie
przez całe życie zawodowe. Widziałem różne etapy jej rozwoju – od zupełnego roz-
drobnienia i kłótni, po współpracę i próby jednoczenia. Obecny zarząd IGHP po-
kazał, że pod jego kierownictwem ta organizacja potrafi dobrze działać – ma
określoną misję, jest dynamiczna. Moim zdaniem trzeba wspierać tego typu samo-
rząd gospodarczy, który reprezentuje przecież interesy nas wszystkich. Nie jest sztu-
ką posiadanie pięciu czy sześciu izb gospodarczych, które de facto będą mówiły to
samo, tylko innymi słowami, a na dodatek będą między sobą skonfliktowane. Dla-
tego, jako PPH, zdecydowaliśmy się poprzeć IGHP – instytucję, która ma już wy-
robioną opinię i może skutecznie działać, również w naszym imieniu. Chodzi
o wpływ na prawodawstwo, kształtowanie dobrych obyczajów, ale też inne projek-
ty, które zamierzamy wspólnie realizować.

O jakiego typu inicjatywach mówimy?
W wielu obszarach działalność IGHP jest tożsama z celami statutowymi PPH,

co stanowi bardzo dobry wstęp do tego, żeby pewne rzeczy robić wspólnie. Nie-
które inicjatywy już dochodzą do skutku, mam nadzieję, że będzie ich więcej. Do-
brym przykładem są organizowane niedawno przez IGHP szkolenia z zasad
ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO. Skoro zajęła się tym
Izba, nie było sensu, abyśmy jako PPH robili podobne szkolenia i się dublowali. Po-
rozumieliśmy się więc z IGHP, dzięki czemu nasi członkowie mogli brać udział
w tych szkoleniach na terenie całego kraju, na preferencyjnych zasadach. Innym
przykładem są regaty dla hotelarzy – impreza integracyjno-rozrywkowa, którą przy-
gotowujemy od lat. Rok temu zaprosiliśmy na nią przedstawicieli Izby – efekt jest
taki, że w tym roku realizujemy ją już wspólnie.

Od chwili powstania jednym z priorytetów PPH jest wspieranie rodzimych
obiektów wobec zwiększającej się obecności zagranicznych sieci hotelowych
na polskim rynku. O jakie konkretnie działania chodzi?

PPH powstała w 1997 r., a jej pomysłodawcą był Kazimierz Kowalski, ówczesny
dyrektor hotelu Jan III Sobieski w Warszawie. Mówię o tym dlatego, że w tamtych

NASZĄ SIŁĄ
JEST
UNIKALNOŚĆ
O potencjale hoteli niezależnych oraz działaniach
podejmowanych przez reprezentującą je Fundację
Polish Prestige Hotels (PPH) rozmawiamy
z jej prezesem Krzysztofem Jędrochą.

czasach nie było jeszcze w Polsce wielu hoteli sieciowych.
W zasadzie można powiedzieć, że dało się je policzyć niemal-
że na palcach jednej ręki. Pomysł był więc nowatorski i wy-
biegał mocno w przyszłość, która – jak się okazuje – podąża
w założonym wówczas kierunku: międzynarodowe sieci się
rozwijają, stąd potrzeba wsparcia obiektów niezależnych. Ele-
mentów tego wsparcia jest wiele. Najistotniejszy to stworze-
nie pewnego potencjału oddziaływania marketingowego. Mam
tu na myśli prowadzenie wspólnych działań – wyjście na ze-
wnątrz, pod wspólnym logo PPH. W erze internetu i mediów
społecznościowych, dostarczających całą masę nowych kana-
łów promocyjnych, to bardzo ważne. Zaistnienie w nich wyda-
je się koniecznością, chociaż wiele osób jeszcze tego nie
dostrzega. Poza tym dla pojedynczego hotelu podejmowanie
regularnych działań w każdym z takich kanałów mogłoby oka-
zać się zbyt problematyczne i czasochłonne. Dlatego skupienie
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Wielu klientów biznesowych zwraca się w stronę hoteli
sieciowych, ponieważ jawią się one jako bardziej przewidy-
walne. Jak przekonać ich do lokowania imprez w obiek-
tach niezależnych?

Jako PPH kierujemy naszą ofertę do różnych grup, rów-
nież do klientów biznesowych. Główną wiadomością, jaką
staramy się im przekazać jest właśnie informacja o unikal-
ności obiektów niezależnych. Kierujemy do nich przekaz
mówiący o tym, że są to obiekty wyjątkowe, które nie wy-
glądają tak samo w każdym miejscu na świecie. Idziemy
w tę stronę, podkreślając odrębność, lokalny charakter,
oryginalny, jedyny w swoim rodzaju pomysł na hotel, któ-
rym właściciel chce się podzielić ze swoimi klientami. Mó-
wimy: „przyjedźcie do nas, bo u nas jest inaczej”. Dotyczy
to zresztą hotelu, jako obiektu sensu stricto, ale także okoli-
cy, w której się znajduje. Proszę zwrócić uwagę, że przynaj-
mniej jeżeli chodzi o Polskę, hotele sieciowe zlokalizowane
są przeważnie w największych miastach. Tymczasem wielu
klientów poszukuje czegoś innego. Rozglądają się za no-
wymi miejscami, często na uboczu, które warto odwiedzić
i w których można stworzyć ciekawy program atrakcji do-
datkowych towarzyszący szkoleniu, konferencji, o wyjaz-
dach integracyjnych nie wspominając. Siła obiektów
niezależnych polega na tym, że jesteśmy profesjonalni tak
samo, jak hotele sieciowe – mamy odpowiedni personel,
wygodne pokoje, dobrze wyposażone sale konferencyjne
z wysokiej jakości sprzętem. Oprócz tego oferujemy jednak
tę wspomnianą już unikalność, lokalnego ducha. Osobiście

się w grupie, w tym przypadku w PPH, pozwala na bardziej efektywną, szerszą
promocję. Jako PPH bierzemy też udział w różnego rodzaju targach i wydarze-
niach o charakterze promocyjno-sprzedażowym. Jesteśmy na branżowych konfe-
rencjach, prowadzimy szkolenia, wydajemy kwartalnik dystrybuowany w pokojach
hotelowych, negocjujemy preferencyjne ceny dla naszych członków, np. na zakup
rzeczy niezbędnych do funkcjonowania hotelu w różnych obszarach. Co bardzo
istotne, oferujemy również profesjonalnie zbudowany program lojalnościowy. Go-
ście mogą dzięki temu zbierać punkty za zakup usług w hotelach należących
do PPH, płacąc nimi przy następnych pobytach. Będąc uczestnikiem programu lo-
jalnościowego Prestige Club uzyskują również zniżki na usługi hotelowe, rezer-
wując je bezpośrednio w hotelach lub na stronie internetowej organizacji
– www.hotelepph.pl. To dla nich jeden z argumentów przemawiających za wybo-
rem naszych obiektów – niezależnych, ale dających podobne „bonusy” co te, ofe-
rowane przez międzynarodowe sieci.

Czyli skupienie się pod wspólną marką PPH pozwala skuteczniej konkurować
z hotelami sieciowymi?

Zdecydowanie. Temu właśnie ma służyć ten „parasol” w postaci wspólnej marki
i logo. Oczywiście, zdarza się, że niektóre hotele – w tym należące do naszej grupy
– mają na tyle silną markę, że jest ona porównywalna z PPH, a w niektórych gru-
pach konsumenckich nawet ją przewyższa. To jednak raczej wyjątki, poza tym na-
wet takim obiektom opłaca się równocześnie przebijać do świadomości klientów
pod szyldem PPH. Przynależność do Fundacji to bowiem pewnego rodzaju dowód
jakości. Skoro dany obiekt jest w niej zrzeszony to znaczy, że nie wziął się znikąd,
ale ma pewną renomę, coś reprezentuje. Dla klientów to jasny komunikat, że war-
to się nim zainteresować. Marka przyciąga, to jasne. Dotyczy to zarówno klientów
indywidualnych, jak i biznesowych.

Wspomniał Pan o gościach biznesowych… Jak ważna dla obiektów zrzeszonych
w PPH jest ta grupa klientów? Czy hotele sieciowe stanowią dla nich poważną
konkurencję?

Patrząc na proporcje (stosunek liczby hoteli sieciowych do hoteli funkcjonują-
cych niezależnie), na prowadzenie zdecydowanie wysuwają się obiekty nienależą-
ce do sieci. W związku z tym także liczba obsługiwanych przez nie klientów
biznesowych jest większa. Hotele sieciowe stanowią oczywiście konkurencję, ale
nie jest ona tak ogromna, jak mogłoby się wydawać. Warto jednak zwrócić uwa-
gę, że w grupie obiektów niezależnych, także tych zrzeszonych w PPH, jest spo-
ro hoteli, które nie interesują się rynkiem MICE. Mają minimalne zaplecze
pozwalające przyjąć tego typu grupy, ale nie jest to dla nich priorytet. Żyją przede
wszystkim z gości indywidualnych, szczególnie ostatnio, kiedy turystów w Pol-
sce przybywa. Z drugiej strony są oczywiście i takie hotele, które skupiają się
na biznesie, a konferencje, kongresy i eventy to dla nich codzienność. Tu propor-
cje się odwracają – czasami trudno tam spotkać gości indywidualnych. Ciężko za-
tem generalizować. Poza tym, w wielu hotelach stosunek liczby klientów
biznesowych do indywidualnych zmienia się w zależności od miesiąca. W okre-
sach urlopowych dominują „zwykli” turyści, poza sezonem koniunkturę napę-
dza biznes. Z kolei w mniejszych hotelach nawet pojedyncza grupa korporacyjna
jest w stanie wygenerować aż 40-50 proc. miesięcznych dochodów. Klientów MI-
CE nie ma więc tam realnie wielu, ale są bardzo istotni. W PPH wyróżniamy róż-
ne grupy hoteli. Te klasyfikowane jako City&Business, Resorts&SPA oraz
Palaces&Manors z racji swojego charakteru przyciągają najwięcej imprez MICE.
Mogę powiedzieć, że są ważnymi graczami na rynku.

Jako PPH kierujemy naszą
ofertę do różnych grup, również
do klientów biznesowych.
Główną wiadomością, jaką
staramy się im przekazać
jest właśnie informacja
o unikalności obiektów
niezależnych. Kierujemy do nich
przekaz mówiący o tym, że
są to obiekty wyjątkowe,
które nie wyglądają tak samo
w każdym miejscu na świecie.



oraz wygórowane oczekiwania klientów. Tym niemniej za-
potrzebowanie na hotele wciąż jest ogromne, powstają no-
we obiekty. Pamiętajmy jednak, że ten czas prosperity
kiedyś minie. Obawiam się, że już niedługo. Gigantycznym
utrudnieniem jest też brak rąk do pracy i związane z tym
wzrastające koszty pracy.

� Michał Kalarus

nie jestem zwolennikiem hoteli, w których wszystko jest zautomatyzowane, zdi-
gitalizowane. Liczy się gościnność – to „hospitality” w dosłownym tego słowa
znaczeniu. Najlepiej da się go doświadczyć właśnie w obiektach niezależnych.

Jakie bolączki dotykają dzisiaj hotelarzy? Z jakimi problemami musi się Pan
mierzyć jako prezes PPH?

Jako PPH najczęściej spotykamy się z problemem nieufności części właścicie-
li hoteli niezależnych (bez względu na to czy są to osoby fizyczne, czy spółki).
Obawiają się oni, że jako organizacja będziemy chcieli im coś narzucić, ograni-
czając ich swobodę. To najtrudniejszy element w budowaniu całej grupy. Te oba-
wy są nawet silniejsze niż w latach 90. czy na początku dwutysięcznych. Szczerze
mówiąc trochę mnie to dziwi, gdyż równocześnie powstają dziesiątki grup hote-
lowych, najczęściej międzynarodowych, które to „zniewolenie” mają ustawione
na znacznie wyższym poziomie – wymagają dużo większego podporządkowania
się pewnym regułom. Świat zachodni zrozumiał już, że hotele niezależne też mu-
szą się jednoczyć. W Niemczech, Austrii, Szwajcarii czy we Francji funkcjonu-
je cała masa organizacji takich jak nasza. W Polsce z tą świadomością wciąż nie
jest niestety najlepiej. Niektórzy hotelarze zdają się też nie do końca wierzyć
w skuteczność programów lojalnościowych. Nie rozumieją, że czasami trzeba za-
inwestować, żeby móc potem czerpać profity. Jeżeli natomiast chodzi o proble-
my branży hotelarskiej w ujęciu generalnym, znajdujemy się jeszcze na fali
wznoszącej. To apogeum świetnych czasów. Bolączką bywają co prawda średnie
ceny pokoi, które niejednokrotnie kształtują się na śmiesznie niskim poziomie,

Z turystyką związany od 1982 r., od 1991 r. działa także
w branży hotelarskiej. W 2009 r. został wybrany na członka
zarządu Fundacji Polish Prestige Hotels. Później mianowano
go na wiceprezesa, a następnie prezesa tej organizacji, któ-
rą to funkcję sprawuje do dzisiaj. Piastuje również stanowi-
sko wiceprezesa i dyrektora ds. handlowych w firmie
Jan-Pol, zarządzającej dwoma hotelami w Krakowie (czte-
rogwiazdkowym hotelem Amadeus oraz trzygwiazdkowym
hotelem Wyspiański). Jan-Pol posiada także udziały w spół-
ce Symposium Cracoviense, specjalizującej się w organizacji
konferencji i kongresów.

KRZYSZTOF JĘDROCHA
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wą dla nas sytuacją będziemy mieli do czynienia w sierpniu,
bowiem 11 i 12 sierpnia na PGE Narodowym wystąpi Ed She-
eran. Gwiazda da dwa koncerty dzień po dniu, nigdy wcześniej
w historii PGE Narodowego nie mieliśmy do czynienia z taką
sytuacją. Oczywiście przygotowania do tych imprez przebiega-
ją podobnie, jednak zespół operacyjny będzie musiał się po-
dwójnie zmobilizować, aby przeprowadzić dwa wydarzenia
całostadionowe dzień po dniu. Na kolejny koncert zaprosimy
już we wrześniu, na scenie wystąpią gwiazdy muzyki rozrywko-
wej w corocznym projekcie Roztańczony PGE Narodowy.

Duże wydarzenia nie są jednak jedynym przejawem naszej
aktywności. W tym roku jeszcze bardziej skupiamy się na co-
dziennym funkcjonowaniu obiektu i tworzeniu nowych moż-
liwości spędzania czasu wolnego przez odwiedzających nas
gości. Zebraliśmy pokaźną liczbę partnerów wydarzeń CSR,
wraz z którymi staramy się promować wśród mieszkańców sto-
licy zdrowy, aktywny tryb życia. Stąd też regularnie odbywają-
ce się zajęcia dla rolkarzy, treningi biegowe czy nawet poranne
zajęcia fitness, które mimo bardzo wczesnej godziny (zaczyna-
ją się o 6.30, trwają 45 minut) cieszą się dużą popularnością. Co
dla nas bardzo ważne, aktywności sportowe tego typu są do-
stępne dla naszych gości bezpłatnie.

„Zagospodarowanie błoni Stadionu PGE Narodowego
w Warszawie” – to nazwa projektu, który w przyszłości reali-
zować ma spółka PL.2012+. Na początku 2017 r. Pani po-
przednik w rozmowie z naszym magazynem mówił, że
istnieje szansa, że projekt ten w drugiej połowie 2017 r. zosta-
nie przekazany przez polski rząd do oceny przez Europejski
Bank Inwestycyjny (wynikało to również z harmonogramu
przyjętego przez Ministerstwo Rozwoju). W międzyczasie
przewidywany termin złożenia tego projektu był przesuwa-
ny. Z czego wynikały te przesunięcia? Jaką datę przyjęto

Jakie cele krótko- i długoterminowe postawiła Pani przed sobą, stając na czele
spółki PL.2012+?

Pracując jako dyrektor generalny w Ministerstwie Sportu i Turystyki, miałam moż-
liwość wnikliwie poznać funkcjonowanie PGE Narodowego. Miejsce to od dawna
tętni życiem, wypełniają je najróżniejsze wydarzenia, jednak podstawą tej działalno-
ści była nie tyle sama organizacja imprez, co pozyskiwanie podmiotów, które, korzy-
stając ze wsparcia i doświadczenia zespołu stadionowego, mogły zorganizować tutaj
swoje wydarzenia. Zostając prezesem spółki zarządzającej areną zobaczyłam dokład-
niej, jak działa cała maszyna odpowiedzialna za produkcję najciekawszych wydarzeń
w tym kraju. Pomyślałam, że skoro zespół tak dobrze radzi sobie z realizacją operacji
stadionowych na rzecz naszych partnerów, to równie dobrze poradzi sobie, gdy sami
zostaniemy organizatorem. Nie pomyliłam się – 19 czerwca br. zorganizowaliśmy Na-
rodową Strefę Kibica, która cieszyła się nie tylko dużym zainteresowaniem, ale tak-
że bardzo dobrym odbiorem fanów. W związku z tym jednym z moich celów jest
właśnie organizowanie przez PGE Narodowy własnych formatów imprez. Mamy już
pomysły na kolejne wydarzenia, które właśnie analizujemy, szczegóły na ich temat bę-
dę mogła zdradzić w najbliższych miesiącach.

Moje cele krótkoterminowe są dzisiaj związane przede wszystkim z wiekiem are-
ny. W styczniu PGE Narodowy skończył sześć lat, a pamiętajmy, że był przez ten czas
bardzo mocno eksploatowany. Nie mamy do czynienia z żadnymi poważnymi uster-
kami czy awariami, jednak aby obiekt był prawidłowo utrzymywany i legitymował
się dobrą jakością, należy również inwestować w jego utrzymanie. Dzięki tym za-
biegom PGE Narodowy dalej będzie mógł zachwycać naszych gości. Prowadzimy te-
raz prace, mające na celu dokładne oszacowanie stanu obiektu oraz wstępnie
planujemy konieczne prace.

Co w perspektywie najbliższych miesięcy będzie się działo na PGE Narodo-
wym? Czy któreś z wydarzeń/projektów stanowi dla Państwa szczególne wyzwa-
nie (ze względu na jego złożoność, prestiżowy charakter etc.)?

Druga połowa 2018 r. na PGE Narodowym jest bardzo muzyczna. Za nami już dwa
rewelacyjne koncerty gwiazd światowego formatu. Zaczęliśmy 30 czerwca z Beyoncé
i Jay-Z, którzy odwiedzili nas w ramach trasy JAY-Z AND BEYONCÉ OTR II. Za-
ledwie tydzień później gościliśmy legendarną grupę The Rolling Stones. Z nietypo-

THINK VENUE

JESZCZE NIERAZ
ZASKOCZYMY
NASZĄ OFERTĄ
Na początku maja br. nastąpiła zmiana na stanowisku preze-
sa PL.2012+, czyli spółki zarządzającej PGE Narodowym.
Jakuba Oparę zastąpiła Alicja Omięcka. Z nową prezes roz-
mawiamy o bliższej i dalszej przyszłości stadionu. Fo
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my także organizację specjalnego koncertu, którym uczcimy
setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, ale w tej
chwili nie mogę zdradzić więcej szczegółów na ten temat.

Jakie miejsce w funkcjonowaniu PGE Narodowego od-
grywa i odgrywać będzie w przyszłości działalność związa-
na z wynajmem powierzchni konferencyjnych/eventowych
(zwłaszcza w relacji do pozostałych obszarów funkcjono-
wania obiektu)? Czy w tym aspekcie działalności spółki
planowane są jakieś zmiany?

Działalność PGE Narodowego została oparta na mocnej dy-
wersyfikacji strategicznych jednostek biznesowych. Możemy
dziś powiedzieć, że stadion stoi na trzech stabilnych nogach, czy-
li organizacjiwydarzeń całostadionowych, wynajmie powierzch-
ni komercyjnych, a także współpracy z partnerami. Podcięcie
którejkolwiek z nich oznaczałoby niezwykle mocne zachwianie
całej konstrukcji. Moją misją jest takie zarządzanie tą organiza-
cją, aby wszystkie współgrające ze sobą elementy rosły w siłę.

W koronie PGE Narodowego mamy jeden z największych
kompleksów konferencyjnych w Warszawie, który imponuje
nie tylko swoimi rozmiarami, ale także zastosowanymi rozwią-
zaniami technicznymi. W tej samej koronie mamy też liczą-
cy 3,2 tys. mkw. Biznes Klub, który cieszy się popularnością
wśród organizatorów bankietów, kongresów, a nawet imprez
targowych czy wystawienniczych. Dysponując tak imponują-
cym potencjałem nie możemy z niego nie skorzystać, dlatego
nieustannie będziemy rozwijać działalność polegającą na po-
zyskiwaniu nowych wydarzeń, takich jak konferencje czy im-
prezy B2B. PGE Narodowy to niezwykła konstrukcja, która
kryje w sobie wiele niekonwencjonalnych rozwiązań, pozwala
na organizację bardzo oryginalnych wydarzeń biznesowych
w przestrzeniach, które do tej pory nie były do tego wykorzy-
stywane. W najbliższych miesiącach będziemy na nowo defi-
niować to miejsce tak, aby jeszcze lepiej wykorzystywać to
wszystko, co nam daje. Jestem przekonana, że w najbliższych
miesiącach nie raz zaskoczymy Państwa naszą ofertą oraz reali-
zacjami w tym segmencie rynku.

� Rozmawiała Maria Krzos

obecnie? Czy ze strony spółki PL.2012+ oraz polskiego rządu nadal istnieje wo-
la, by projekt ten realizować?

Realizację projektu „Zagospodarowanie terenów wokół Stadionu Narodowego” na-
sza spółka rozpoczęła już w 2016 r. Obejmuje on rozbudowę infrastruktury społecz-
nej na terenie błoni PGE Narodowego. W szczególności zakłada budowę dwóch
obiektów głównych, czyli hali widowiskowo-sportowej oraz centrum kongresowego,
a także kilku mniejszych obiektów towarzyszących. Jednym z nich ma być hotel o wy-
sokim standardzie.

Dokumentacja projektowa, obejmująca między innymi: wstępne studium wyko-
nalności, zawierające analizę prawno-organizacyjną, podatkową, finansową i ocenę
ryzyka oraz analizę sześciu wariantów organizacyjnych realizacji projektu, została
przekazana w celu zaopiniowania w IV kwartale 2016 r. do Ministerstwa Rozwoju
oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Spółka w 2017 r. kontynuowała współpracę
w tym zakresie z obydwoma resortami. W tej chwili wspólnie z Ministerstwem Roz-
woju staramy się wybrać optymalną ścieżkę stworzenia konstrukcji finansowej, bo-
wiem realizacja projektu kosztować będzie ponad 1 mld zł. Rozważamy różne
scenariusze finansowania, stoimy przed wyzwaniem, którym jest zapewnienie mak-
symalnie efektywnej realizacji inwestycji i możliwość co najmniej samofinansowa-
nia się projektu po jego ukończeniu.

Czy i w jaki sposób PGE Narodowy włączał się będzie w obchody setnej rocz-
nicy odzyskania niepodległości przez Polskę?

PGE Narodowy przez sześć i pół roku życia zyskał sobie wiele przydomków, jednym
z nich jest „Biało-Czerwona Twierdza”. Tak zaczęto nas nazywać po serii zwycięskich
meczów reprezentacji Polski. Jak na Twierdzę w barwach narodowych przystało, nie
wyobrażam sobie, abyśmy mogli nie włączyć się w obchody tak ważnej rocznicy, jak
sto lat polskiej niepodległości. Organizując Narodową Strefę Kibica zaprosiliśmy
do współpracy Biuro Programu „Niepodległa”, z którym postanowiliśmy na nowo
rozkochać Polaków w Hymnie Polski. Na arkuszach kartoniady, z których
przed transmisją meczu kibice stworzyli biało-czerwoną flagę, wydrukowaliśmy sło-
wa wszystkich zwrotek hymnu, dzięki czemu w trakcie wydarzenia wszyscy zebrani
odśpiewali a cappella Mazurek Dąbrowskiego. Był to jeden z najbardziej wzruszają-
cych momentów, jakie dotychczas widziałam na PGE Narodowym. W planach ma-

Jest magistrem prawa i magistrem administracji. Ukończyła
studia doktoranckie w zakresie prawa oraz aplikację rad-
cowską. Edukację wzbogaciła dyplomem Akademii Ekono-
micznej, gdzie odbyła studia podyplomowe z zakresu
zarządzania. Ponadto studiowała germanistykę na Uniwersy-
tecie Szczecińskim. Przez kilkanaście lat sprawowała funkcję
kierowniczą w urzędzie administracji rządowej, gdzie
przez 10 lat pełniła rolę pełnomocnika do spraw zarządza-
nia jakością. Jako dyrektor generalny w Ministerstwie Spor-
tu i Turystyki doskonale poznała zagadnienia związane
z codziennym funkcjonowaniem PGE Narodowego.

ALICJA OMIĘCKA
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Chcesz zaskoczyć czymś uczestników wyjazdu incentive? Zabierz ich do Mołdawii. To wciąż nieodkryty
kierunek, który ma wiele do zaoferowania. I chociaż organizacja imprez MICE nie zawsze jest tam łatwa,
efekt może okazać się bardzo zadowalający.

Mołdawia – chociaż powoli się to zmienia
– to jeden z najmniej znanych i najrzadziej od-
wiedzanych krajów w Europie. Spowodowane
jest to m.in. tym, że przez wiele lat tamtejszy
rząd nie przywiązywał zbyt dużej wagi do tu-
rystyki – nie tylko biznesowej, ale nawet in-
dywidualnej. Istniała co prawda państwowa
organizacja turystyczna (Turystyczna Agencja
Republiki Mołdawii obecnie przechodząca re-
organizację), jednak jej działania były raczej
marginalne – z lepszym lub gorszym skut-
kiem skupiano się po prostu na rozwijaniu in-
nych gałęzi gospodarki (m.in. usług IT,
przemysłu, rolnictwa). Ten stan rzeczy zmie-
nił się dopiero cztery lata temu, m.in. dzięki

inicjatywie rządu Stanów Zjednoczonych,
który za pośrednictwem USAID (Amerykań-
ska Agencja Rozwoju Międzynarodowego
– red.) zdecydował się wesprzeć Mołdawię.
W kilku różnych sektorach, w tym także tym
związanym z rozwojem turystyki.

PIERWSZE DZIAŁANIA
Pokłosiem tego było powołanie do życia

w 2014 r. stowarzyszenia ANTRIM (Narodo-
we Stowarzyszenie Turystyki Przyjazdowej
Mołdawii). Instytucja ta zajmuje się pozyski-
waniem funduszy od zagranicznych sponsorów
i jest wspierana przez wspomniany już USAID,
ale także rząd Szwecji (tych dwóch głównych

donatorów przekazało jej przez cztery lata
łącznie ok. 2 mln dolarów) oraz kilka innych
organizacji. Otrzymane środki w pierwszej ko-
lejności zostały przeznaczone na stworzenie
i wypromowanie logo Mołdawii (kolorowe
drzewo na czarnym lub białym tle) oraz szko-
lenia dla osób związanych z branżą turystyczną
– reprezentantów biur podróży, agentów tury-
stycznych, ale też pracowników hoteli, winnic,
firm transportowych. Chodziło o przekazanie
im podstawowej wiedzy i know-how na temat
obsługi turystów, ale także promocji destyna-
cji. Przeprowadzono również analizę SWOT,
mającą ukazać mocne i słabe strony Mołdawii
oraz nawiązano współpracę z państwową Tury-

MOŁDAWIA – ZNACZNIE
WIĘCEJ NIŻ WINO

WINNYMI SZLAKAMI
Mołdawia słynie z wina. Tam znajdują się największe piwnice winne na świecie – Milestii
Mici i Cricova. Ich korytarze liczą kolejno ok. 200 i 120 km. Dodatkowo w Cricovej
można zwiedzać fabrykę szampanów oraz podziwiać tzw. galerię win, na którą składają
się m.in. słynna kolekcja Hermanna Göringa oraz najstarsza butelka z trunkiem pocho-
dzącym z 1902 r. Tamtejsze piwnice to również popularne miejsce spotkań polityków
i dyplomatów. W salach degustacyjnych (zdolnych pomieścić od kilku do kilkudziesięciu
osób) można organizować szkolenia, mniejsze konferencje i uroczyste kolacje. Turysty-
ka winna w Mołdawii nie ogranicza się jedynie do Milestii Mici i Cricovej. W całym kraju
jest jeszcze wiele innych winnic. Sporo z nich, jak np. położona nieopodal Kiszyniowa
Asconi czy słynna Purcari (przy granicy z Ukrainą) oferuje programy dedykowane go-
ściom MICE. Ciekawą propozycją (poza zwiedzaniem winnic, poznawaniem procesu
produkcji wina, kolacjami i degustacjami) są programy polegające na samodzielnym
przygotowaniu wina. Trwają zazwyczaj cały dzień i rozpoczynają się od wspólnego zry-
wania winogron. Zebrane przez uczestników owoce są później przez nich ugniatane
i udeptywane. Całość przygotowywana jest w ten sposób do procesu fermentacji.
Goście mają też okazję zaprojektować własne etykiety. Kilka miesięcy później butelki,
z gotowym już trunkiem, są wysyłane pod wskazany przez nich adres.

OFERTA KULTURALNA
I SPORTOWA
Muzyka i taniec zajmują bardzo ważne miejsce w kulturze Mołdawii. Pasjonatów
przyciąga nie tylko folklor, ale także współczesna kultura i sztuka. Z tego powodu
każdego roku organizowanych jest tam sporo wydarzeń plenerowych: koncertów,
festiwali, pokazów, spektakli, a także imprez sportowych. Do najbardziej znanych
należy m.in. Dulce Floare de Salcam (festiwal etniczno-folklorystyczny), Duminica
Mare (festiwal mołdawskich tradycji), Descopera (festiwal klasycznej muzyki
operowej na otwartym powietrzu), Gustar (festiwal muzyki etnicznej i bałkańskiej)
oraz liczne imprezy związane z winem, w tym „winne biegi” i przypadające na
październik Narodowe Święto Wina. Udział w jednym z takich eventów może
stanowić ciekawe uzupełnienie realizowanego w Mołdawii programu incentive lub
odbywającej się tam konferencji czy kongresu.
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styczną Agencją Republiki Mołdawii w celu
koordynacji działań na poszczególnych polach.

WOKÓŁ WINA
Analiza SWOT pozwoliła sprecyzować sekto-

ry, w które warto inwestować, gdyż mają szansę
przyciągnąć turystów. Za priorytetowy produkt
uznano wino oraz cały przemysł winiarski,
z którego słynie Mołdawia. Mołdawskie wina
są znane na całym świecie, wielokrotnie zdoby-
wały nagrody w międzynarodowych konkur-
sach. Głównym założeniem stało się więc
zbudowanie oferty wokół turystyki winiarskiej
oraz połączenie jej z innymi atrakcjami, które
mogą zainteresować potencjalnych odwiedza-
jących. Chodzi m.in. o gastronomię, agrotury-
stykę, bogatą ofertę kulturalną, a nawet…
wykorzystanie specyficznego, sowieckiego kli-
matu zbuntowanego regionu Naddniestrza
(państwa nieuznawanego na arenie międzyna-
rodowej, ze stolicą w Tyraspolu, które jedno-
stronnie oderwało się od Mołdawii w 1990 r.).
Wszystko to sprawiło, że Mołdawię zaczęli
w końcu odwiedzać turyści.

OGRANICZENIA
Cały kraj nie jest zbyt mocno zindustrializo-

wany. Czyste powietrze, gościnni ludzie, liczne

tereny zielone – lasy, pola, pagórki, rzeki, jezio-
ra i oczywiście… winnice. Wszystko to pozwa-
la na miłe spędzenie czasu i relaks na łonie
natury. Ta „dzikość” ma jednak również swoje
minusy, o których warto pamiętać. Związane są
one głównie z brakami w bazie hotelowej. Naj-
większym hotelem w kraju jest położony w Ki-
szyniowie obiekt należący do sieci Radisson
Blu. Oferuje 143 pokoje i przyzwoite zaplecze
konferencyjne (sześć pokoi spotkań oraz sala
główna, zdolna pomieścić do 1000 osób). W sto-
licy funkcjonuje też Best Western Plus Flowers
Hotel z 40 pokojami oraz salą konferencyjną
na 80 osób. Na tym oferta obiektów należących
do międzynarodowych sieci hotelowych się
jednak kończy. Kilka lat temu swoje zaintereso-
wanie inwestycjami na mołdawskim rynku wy-
raziły co prawda Marriott i Hilton, póki co nic
z tych planów jednak nie wyszło.

W Mołdawii sporo jest za to hoteli nieza-
leżnych. Ich liczba oscyluje w granicach 250
(z czego 34 zlokalizowanych jest w Kiszynio-
wie) i mają standard od trzech do pięciu gwiaz-
dek. Problemem jest jednak fakt, że nie są to
duże obiekty. Zazwyczaj mogą pomieścić
od kilkunastu do maksymalnie kilkudziesięciu
osób. To dla organizatorów imprez gromadzą-
cych większą liczbę uczestników spore utrud-

nienie. W grę wchodzi w zasadzie jedynie „po-
dzielenie” takiej grupy i zakwaterowanie jej
w kilku różnych obiektach. W szczycie sezonu
(w związku z imprezami winiarskimi przypa-
dającym tu na maj oraz początek października)
nawet to może się okazać niestety niemożliwe.
Podobnie jak rezerwacja jakiegokolwiek poko-
ju, ponieważ miejsca w większości hoteli są już
wtedy wyprzedane (ze sporym wyprzedze-
niem). Te hotelowe bolączki nie skreślają
oczywiście Mołdawii jako destynacji MICE.
Wymagają jednak wcześniejszego zaplanowa-
nia wyjazdu, zwrócenia uwagi na zakwatero-
wanie, a także dopasowania liczebności grupy
do możliwości lokalnej bazy hotelowej.

� Michał Kalarus

MOŁDAWIA
Stolica: Kiszyniów
Powierzchnia: 33 843 km kw.
Liczba mieszkańców: 3 555 200 osób
Kraje sąsiadujące: Rumunia, Ukraina
Waluta: lej mołdawski (MDL)
– 1 MDL – ok. 0,25 PLN
Wiza: nie jest wymagana (do 90 dni)
Jak dojechać: najłatwiej samolotem. Z Warsza-
wy do Kiszyniowa realizowane są bezpośrednie
połączenia lotnicze (PLL LOT, kilka tygodniowo).
Czas podróży wynosi niecałe dwie godziny

POWRÓT DO ZSRR
Jedną z atrakcji proponowaną odwiedzającym Mołdawię jest wizyta w Naddniestrzu.
Teoretycznie to autonomiczny region będący częścią Mołdawii. W praktyce separaty-
styczna republika – nieuznawany kraj, posiadający jednak wszystkie atrybuty niezależ-
nego państwa: własne władze, walutę, wojsko, milicję etc. Na fladze Naddniestrza
widnieje symbol komunizmu – sierp i młot. Wizyta w tym miejscu reklamowana jest
jako powrót do czasów Związku Radzieckiego. Rzeczywiście, w centrum stolicy – Ty-
raspolu stoi pomnik Lenina, Pomnik Chwały Wojennej z czołgiem T-34, Dom Sowie-
tów i kilka innych „reliktów przeszłości”. Na ulicach częściej niż w Kiszyniowie można
spotkać samochody z minionej epoki (co nie znaczy, że brakuje nowszych aut). Na tym
jednak największe różnice się kończą. Zarówno w Tyraspolu, jak i innych częściach
Naddniestrza jest czysto, ulice są szerokie, sklepy dobrze zaopatrzone. Warto się tam
wybrać, gdyż drugiego takiego miejsca na świecie już nie ma. Grupy incentive odwie-
dzające Naddniestrze mogą połączyć pobyt w stolicy z wizytą w twierdzy Bandery.
Ułatwieniem jest fakt, że goście, którzy przyjeżdżają do Naddniestrza na krócej niż
10 godzin zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, wystarczy paszport. Formalności
graniczne również przebiegają sprawnie, co kilka lat temu nie było standardem.

KULINARNA PRZYGODA
I AGROTURYSTYKA
Produkcja wina to ważna część mołdawskiej kultury. Na każdym kroku towarzyszy jej
również gastronomia. Miejscowa kuchnia bywa bardzo różnorodna – można w niej zna-
leźć wpływy tureckie i greckie, jak również rosyjskie, ukraińskie, a nawet niemieckie.
Do tego większość dań przygotowywana jest z lokalnych, naturalnych produktów.
W winnicach, a także licznych restauracjach w stolicy goście biznesowi nie powinni mieć
problemu ze znalezieniem odpowiednich restauracji. W przypadku mniejszych grup
(np. incentive, liczących do kilkudziesięciu osób) warto przemyśleć wizytę na prowincji,
w jednym z wiejskich pensjonatów (np. Casa Parinteasca w Palance, Cioburciu w miejsco-
wości o tej samej nazwie, Casa Karaman na terenie Naddniestrza czy Casa Verde w Tre-
bujeni, w rezerwacie Stary Orgiejów). Ich gospodarze przygotowują tradycyjne potrawy,
do których należą m.in. sarmale (faszerowane mięsem, ryżem lub marchewką liście kapu-
sty), różnego rodzaju dania mięsne, pieczone, duszone, kiszone i marynowane warzywa
czy mamałyga (kasza kukurydziana, podawana ze skwarkami lub śmietaną). Potrawy wy-
twarzane są z produktów pochodzących z przydomowych ogródków. Obiad na świeżym
powietrzu może zostać uzupełniony o warsztaty kulinarne czy występy artystyczne połą-
czone z lekcjami tańca oraz gry na instrumentach.
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Mołdawia dostrzegła wreszcie korzyści płynące z turystyki… Do kogo stara-
ją się Państwo dotrzeć ze swoją ofertą?

Za promowanie turystyki w Mołdawii odpowiedzialnych jest kilka instytucji. Każda
z nich ma nieco inne cele, chociaż na niektórych płaszczyznach ze sobą współpracu-
jemy. Głównymi graczami są państwowa Turystyczna Agencja Republiki Mołdawii
(przechodząca obecnie głęboką reorganizację) oraz nasze stowarzyszenie. Różnice
między nami dotyczą głównie rynków, do których kierujemy swoje działania. Jako
ANTRIM najmocniej skupiamy się na dwóch krajach – Polsce i Włoszech. Bierzemy
udział w targach branżowych poświęconych turystyce w każdym z nich. W Polsce są
to targi Tour Salon w Poznaniu i TT Warsaw w Warszawie, we Włoszech wystawia-
my się w Mediolanie i w Rimini. Pewne środki przeznaczamy też na promocję w Ru-
munii i to właśnie na tamtejszym rynku najmocniej współpracujemy z narodową
agencją turystyczną. Wspiera nas też MIEPO (Moldovan Investment and Export Pro-
motion Organization) – organizacja rządowa specjalizująca się w pozyskiwaniu no-
wych inwestorów i promocji eksportu. Realizując swoje cele siłą rzeczy wspiera ona
turystykę jako ważną gałąź gospodarki, poza tym przyciąga turystów biznesowych,
w tym osoby podróżujące służbowo. Oprócz tego MIEPO partycypuje w finansowa-
niu stoisk targowych na imprezach stricte turystycznych (w tym roku m.in. w Wied-
niu, Moskwie, Berlinie, Londynie, Warszawie, Tokio oraz na kilku wydarzeniach
w Rumunii).

Jakie są efekty tych wszystkich działań?
W ciągu ostatnich czterech lat liczba turystów przyjeżdżających do Mołdawii zauwa-

żalnie się zwiększyła. Największy skok odnotowaliśmy w 2016 r. (wzrost o 39 proc.
w porównaniu do roku poprzedniego). W 2017 r. było to już „tylko” 14 proc. (ale to i tak
bardzo dobry wynik, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że rok 2016 był rekordo-
wy). Nie mamy jeszcze pełnych danych za ten rok, wszystko wskazuje jednak na to, że
trend się utrzyma. To oznacza, że każdy kolejny rok przynosi nam wzrosty powyżej 10
proc., co jest świetną informacją.

PROMOCJA
MOŁDAWII
PRZYNOSI
POŻĄDANE
SKUTKI
Rozmowa z Emilianem Dzugasem, prezesem
Narodowego Stowarzyszenia Turystyki Przyjazdowej
Mołdawii (ANTRIM).
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THINK DESTINATION

Jak na tym polu wypadają goście MICE?
Większość odwiedzających Mołdawię stanowią turyści trady-

cyjni. To przeważnie osoby korzystające z usług touroperatorów
lub przyjeżdżające do nas na własną rękę. Goście biznesowi na-
leżą do mniejszości (dodam, że mówiąc „biznesowi” mam
na myśli zarówno grupy MICE, jak i osoby podróżujące służbo-
wo, w interesach). Niestety nie mamy dokładnych statystyk
na ich temat, są klasyfikowani razem w innymi turystami.
W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie mogę jednak powie-
dzieć, że stanowią ok. 20-25 proc. całości. Dobrą wiadomością
jest to, że z roku na rok ich przybywa. Zainteresowanie branży
MICE Mołdawią systematycznie rośnie, a dotyczy to także grup
z Polski. Coraz częściej spływają do nas zapytania z Waszego
kraju, przede wszystkim dotyczące organizacji wyjazdów incen-
tive. Mołdawia jest pod tym względem bardzo atrakcyjną ceno-
wo destynacją, co dla wielu zleceniodawców wciąż nie pozostaje
bez znaczenia. Poza tym oferujemy bardzo dobrą jakość usług.
Całkiem niedawno przygotowywaliśmy ofertę dla polskiej gru-
py, liczącej ok. 80 osób. W tym przypadku akurat realizacja nie
doszła do skutku, ale nie zawsze tak jest. Widzę, że Polacy zaczy-
nają powoli odkrywać Mołdawię.

Naszym problemem wciąż pozostaje niestety niewystarczają-
ca infrastruktura hotelowa – brakuje po prostu miejsc w obiek-
tach najwyższej klasy. W przypadku mniejszych grup, przeważnie
incentive, to niewielki problem, ponieważ zawsze znajdzie się
dla nich odpowiednie zakwaterowanie. Gorzej jest z wyjazda-
mi, w których bierze udział kilkadziesiąt lub kilkaset osób. Wte-
dy musimy lokować je w kilku hotelach. Tym, co na pewno
przemawia na naszą korzyść – poza cenami – jest fakt, że jeste-
śmy w stanie zaoferować ciekawe i nietuzinkowe programy.
W dużej mierze opierają się one na motywach winiarskich, ale
nie tylko. Dopasowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb każ-
dego klienta.

Na co jeszcze, poza wspomnianymi przez Pana hotelami,
powinni zwrócić uwagę organizatorzy rozważający uloko-
wanie swoich imprez MICE w Mołdawii?

Mówiąc najogólniej, należy zwrócić uwagę na infrastrukturę.
W Mołdawii nie jest ona zła, ale do ideału wciąż nam jeszcze da-
leko. Zdecydowanie musimy jednak popracować nad stworze-
niem np. większej liczby restauracji czy barów w mniejszych
miejscowościach. Coraz lepiej wygląda za to sytuacja z drogami
– poczyniono wiele inwestycji w tym zakresie, m.in. dzięki
wsparciu płynącemu z Unii Europejskiej. Powstały nowe drogi,
część z już istniejących została wyremontowana, przez co są te-
raz utrzymane na przyzwoitym poziomie. Ale nie wszystkie,
o czym trzeba pamiętać. Dobrze rozwinięty jest też transport
publiczny pomiędzy miastami. Tu jednak ciekawostka, chociaż
chyba bardziej dotyczy ona turystów indywidualnych – autobu-
sy przeważnie nie kursują według ustalonego z góry rozkładu
jazdy, tylko odjeżdżają kiedy są zapełnione.

Ważną rzeczą jest to, że do Mołdawii można już bardzo spraw-

nie dostać się drogą lotniczą. Siatka połączeń jest rozbudowana, utrzymujemy regular-
ne połączenia z wieloma ważnymi hubami przesiadkowymi, takimi jak Stambuł, Frank-
furt czy Wiedeń. Realizowane są też bezpośrednie loty do Warszawy, co powinno
w szczególności zainteresować gości z Polski. Cały czas skupiamy się również na edu-
kacji personelu, kształcimy ludzi pracujących w turystyce. To bez wątpienia branża, któ-
ra wciąż potrzebuje nowych pracowników obsługujących jej różne gałęzie – chodzi
o bezpośrednie kontakty i obsługę turystów, ale nie tylko. Mam tu na myśli także restau-
ratorów, hotelarzy, pracowników firm transportowych etc. Problemem bywa to, że
wielu młodych ludzi w Mołdawii nie jest zainteresowanych związaniem swojej przyszło-
ści z branżą turystyczną. Szukają bardziej lukratywnych zajęć, mających przynieść im
większe pieniądze. Szczególnie widać to na obszarach wiejskich, z których większość
młodzieży emigruje do miast. Dlatego staramy się ich zachęcać, aby jednak rozważyli
podjęcie pracy właśnie w naszej branży. Organizujemy dla nich liczne kursy i szkolenia,
przekazujemy im odpowiednie know-how. Pomaga nam w tym m.in. Austriacka Agen-
cja Rozwoju (ADA), dysponująca specjalnymi funduszami na ten cel.

Jakie cele stawia przed sobą ANTRIM? Jakie są Państwa plany rozwojowe?
Chociaż większość naszych działań skierowana jest wciąż do turystów indywidual-

nych, coraz mocniej skupiamy się na branży MICE. To już się dzieje i myślę, że tą dro-
gą będziemy podążać. W stowarzyszeniu ANTRIM powołaliśmy stanowisko
dedykowane obsłudze przemysłu spotkań. Pojawiła się osoba odpowiedzialna za kon-
takty z organizatorami turystyki biznesowej. Bierzemy też, jako Mołdawia, udział w naj-
ważniejszych, międzynarodowych targach poświęconych branży MICE w Europie.
W tym roku byliśmy obecni na IMEX we Frankfurcie, w ostatnich dwóch latach mieli-
śmy tam też swoje stoisko narodowe. Tym razem się nie udało, ale myślę, że za rok
znowu się ono pojawi. Z zainteresowaniem obserwujemy też IBTM World w Barce-
lonie. Mówiąc krótko, zamierzamy w dalszym ciągu promować Mołdawię i przyciągać
do tego kraju nowych turystów.

Rozmawiał Michał Kalarus

Zainteresowanie branży MICE
Mołdawią systematycznie rośnie,
a dotyczy to także grup z Polski.

Coraz częściej spływają
do nas zapytania z Waszego kraju,

przede wszystkim dotyczące organizacji
wyjazdów incentive. Mołdawia jest

pod tym względem bardzo atrakcyjną
cenowo destynacją, co dla wielu

zleceniodawców wciąż nie pozostaje
bez znaczenia.
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Bohater naszej Sylwetki pochodzi z Rosji. Do tego, że jest to ciekawy
kraj nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Nie inaczej jest w przypadku
tamtejszego rynku eventowego. Na korzyść działających tam agencji
z pewnością przemawia fakt, że Rosjanie bardzo chętnie biorą udział
w różnego rodzaju imprezach – organizowanych przy okazji świąt, uro-
czystości państwowych, ale także w tych firmowych. Celebrowanie waż-
nych wydarzeń to po prostu część ich narodowej tradycji. Z tego względu
świadomość zleceniodawców na temat użyteczności eventów znajduje się
na bardzo przyzwoitym poziomie. Klienci wiedzą, że są one narzędziem,
które może przynieść im oczekiwane korzyści. Co więcej, cenią sobie
wszelkiego rodzaju innowacje i nowinki techniczne, nawet te, które do-
piero pojawiły się na rynku. Agencje zazwyczaj dostają więc zielone świa-
tło na eksperymentowanie i wprowadzanie najróżniejszych innowacji.
– Dotyczy to nawet tych z pozoru zwyczajnych, regularnych eventów. Dla
klientów najważniejsze jest, aby ich program utrzymany był na przyzwo-
itym poziomie, aby mogli być z niego dumni – mówi Pavel Nedostoev.

Dobre budżety
Brzmi nieźle, pod warunkiem, że znajdą się na to wszystko pieniądze.

Budżety, jak w każdym innym kraju także i w Rosji, są oczywiście
przedmiotem dokładnej analizy. Jak twierdzi Pavel Nedostoev, analizy
wielopoziomowej – prowadzonej w odniesieniu do konkretnych celów,
jakie mają zostać osiągnięte. Tych priorytetowych jest przynajmniej kil-
ka. Dotyczą m.in. bezpośredniej komunikacji z dotychczasowymi i po-
tencjalnymi klientami oraz partnerami handlowymi, motywacji
pracowników, czyli sprawienia, aby poczuli się bardziej związani ze swo-
ją firmą czy wreszcie wzbudzenia zainteresowania mediów (aspekt re-
klamowy). W oparciu o te założenia i związaną z nimi złożoność
projektów podejmowane są dopiero decyzje na temat wysokości budże-
tów przeznaczanych na poszczególne eventy. Patrząc ogólnie są one jed-
nak całkiem dobre, często wyższe niż w Polsce, a nawet na Zachodzie.
– Te skromniejsze zaczynają się od ok. 50 tys. dolarów. Niejednokrotnie

osiągają jednak znacznie większe sumy, do miliona dolarów. Zdarzają
się też kilkumilionowe projekty, szczególnie kiedy organizowane są
w kilku miejscach – w kraju lub zagranicą – tłumaczy bohater naszej
Sylwetki.

Artystyczne wychowanie
Z tej charakterystyki postaw klientów i ich budżetów wyłania się ob-

raz Rosji jako kraju dającego całkiem duże pole do popisu dla organi-
zatorów eventów. Obserwując realizacje, jakie tam powstają – ich
pomysłowość, spektakularność i wykonanie, śmiało można powiedzieć,
że tak właśnie jest – że to jeden z bardziej dojrzałych i zaawansowanych
rynków eventowych. Z drugiej strony, ludzie którzy tworzą te wydarze-
nia mają wysoko postawioną poprzeczkę, muszą cały czas trzymać rękę
na pulsie. Każdego dnia szukają inspiracji i wykorzystują całą swoją
kreatywność, aby zaskakiwać czymś klientów. Taką osobą jest właśnie
Pavel Nedostoev, właściciel i dyrektor agencji Departament, jednej
z czołowych i najbardziej znanych w Rosji. W tworzeniu oryginalnych,
nietuzinkowych projektów na pewno bardzo pomaga mu fakt, że oprócz
tego, że jest managerem, jest też artystą. Od dzieciństwa (urodził się
w 1983 r.) uczęszczał na wiele zajęć dodatkowych związanych ze sztu-
kami pięknymi, teatrem, muzyką, a nawet z modą. – To przez moich
rodziców. Wysyłali mnie do tych wszystkich szkół, abym miał dobrze
zorganizowany czas. Chodziło chyba o uchronienie mnie przed pój-
ściem drogą „podwórkowego chuligana”, co istotnie mogłoby się zda-
rzyć gdybym spędzał zbyt dużo czasu na ulicy – wspomina Pavel
Nedostoev. Mimo że jego wypełnione różnymi obowiązkami dni koń-
czyły się zazwyczaj dopiero ok. 22.00, taki styl życia bardzo mu odpo-
wiadał. – Dobrze się przy tym bawiłem. Chuliganem i tak zostałem, ale
w nieco innym tego słowa znaczeniu. W szkole muzycznej założyliśmy
na przykład własny zespół rockowy, w plastycznej namalowaliśmy ca-
łą masę odważnych i ekstrawaganckich rzeczy – dodaje ze śmiechem. To
wszystko oczywiście nie pozostało bez wpływu na jego dalszą karierę.

KAŻDY DZIEŃ
TO NOWA HISTORIA

Z KARIERĄ ZAWODOWĄ PAVLA NEDOSTOEVA JEST TROCHĘ JAK Z PUZZLAMI. NA POCZĄTKU
BYŁ CHAOS, W PEWNYM MOMENCIE JEDNAK RÓŻNE ELEMENTY ZACZĘŁY UKŁADAĆ SIĘ

W SPÓJNĄ CAŁOŚĆ, TWORZĄC OBRAZ CZŁOWIEKA ŚWIETNIE PRZYGOTOWANEGO
DO ZARZĄDZANIA AGENCJĄ EVENTOWĄ.
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Przypadkowo, ale w dobrym kierunku
O tym Pavel Nedostoev miał się jednak dowiedzieć dopiero trochę póź-

niej. Początkowo swojej przyszłości nie wiązał z eventami. To można zro-
zumieć, biorąc pod uwagę, że w tamtych czasach (lata 90.) ta branża dopiero
raczkowała. Nie myślał jednak również o szeroko rozumianym biznesie
czy – co ciekawe w świetle jego zainteresowań – o sztuce. Chciał zostać na-
uczycielem. Rozpoczął studia na wydziale ekonomii i informatyki na Briań-
skim Uniwersytecie Pedagogicznym. Dlaczego akurat tam? To chyba
najlepiej wyjaśni sam Pavel. – Tak naprawdę nie myślałem wtedy zbyt po-
ważnie o swojej przyszłości. Poszedłem tam trochę z przypadku, w młodo-
ści każdy robi jakieś dziwne rzeczy – przyznaje. Zrządzeniem losu,
po pewnym czasie został zmuszony do zmiany uczelni i tak znalazł się
w Moskwie, konkretnie na Wydziale Ekonomii Rosyjskiego Państwowego
Uniwersytetu Humanistycznego. – Tam było inaczej, tak jakoś bardziej po-
ważne – mówi. Mimo wszystko, jak sam przyzna-
je, nie skupiał się za bardzo na nauce. Jego pasją
stała się muzyka i występy sceniczne. Studia jed-
nak ukończył, zdobywając tytuł magistra, w ra-
mach specjalności biznes międzynarodowy.
– I chociaż wybór kierunku był dość przypadkowy,
z czasem zdałem sobie sprawę, jak bardzo pomógł
mi on w późniejszej karierze zawodowej – mówi.

Pierwsze zlecenia
Zostańmy jednak jeszcze przez chwilę w czasach

studenckich. Życie artysty muzycznego nie było
ani usłane różami, ani tym bardziej tanie. Dlate-
go równocześnie Pavel musiał zarabiać – nie tyl-
ko na instrumenty, ale po prostu na życie. Mając
zdolności designerskie zajął się projektowaniem graficznym, tworzył logo-
typy, scenografie, witryny. Początkowo dla swoich znajomych, po pewnym
czasie także dla firm zewnętrznych, w tym dla agencji eventowych.
„Zmontował” kilkuosobowy zespół zajmujący się projektowaniem zapro-
szeń na różne wydarzenia, pamiątek dla ich uczestników, plakatów rekla-
mowych etc. W tym czasie poznał też swojego przyszłego partnera
biznesowego – Petra Ivanova.– Był bardzo ekstrawaganckim facetem, po-
dobnie jak ja. Obaj mieliśmy dość tych nudnych, powtarzalnych eventów.
Chcieliśmy wprowadzić coś nowego. Podam przykład. Na uniwersytecie
odbywało się wiele imprez studenckich, które pomagaliśmy organizować.
Robiąc coś takiego można spróbować upchnąć powiedzmy 50 osób w jed-
nym z niewielkich pomieszczeń na terenie kampusu. Wszyscy tańczą, jest
bardzo ciasno i gorąco, ale jakoś tam leci. Można też rozegrać to inaczej. Po-
myśleć o prywatnym wydarzeniu, w sekretnym miejscu. Wskazówki jak się
tam dostać zapisać na kasecie magnetofonowej, będącej jednocześnie za-
proszeniem. Brzmi lepiej? Mój kolega urządzał zazwyczaj takie przyjęcia
w grocie, w jednym z miejskich parków. Ich uczestnicy ubrani byli w zwie-
rzęce skóry. Interesowało nas wszystko co nowe, niestandardowe, rady-
kalne – przyznaje Pavel Nedostoev. Jako człowieka, który urodził się
i dorastał w Związku Radzieckim, bardzo fascynowały go też zachodnie
marki – zaczynając od tych „zwyklejszych” i bardziej dostępnych jak Pep-

si czy Fanta, a skończywszy na repre-
zentujących największe koncerny
motoryzacyjne. – Ten świat bardzo
mnie urzekł. Pamiętam jak jeszcze
na studiach zgłosił się do mnie kon-
cern Audi, z prośbą o zaprojektowa-
nie dla nich zaproszenia na jakieś
ważne wydarzenie. Czułem się za-
szczycony – wspomina. Przełomo-
wym momentem okazał się jednak
dzień, w którym Pavel Nedostoev

dostał propozycję zrobienia reklamy i zaproszenia na event z okazji otwar-
cia nowego salonu Lamborghini w Moskwie, połączonego z premierą jed-
nego z modeli. – Poprosiłem o materiały dotyczące tej marki. Dostałem
bardzo fajną książeczkę, w której napisano o siedmiu „grzechach głów-
nych” Lamborghini. Podchwyciłem temat i zacząłem pracować. Chcia-
łem przebić samego siebie, przedstawić to wszystko jak najlepiej potrafię,
stawiając przy tym na oryginalną, szaloną kreację. Dotarłem do ludzi, któ-
rzy wytwarzali papier według starych metod, z wykorzystaniem dawnych
maszyn – dosłownie prasowali trociny, uzyskując w ten sposób pergamin.
Atramentem namalowałem na nim ręcznie samochód, w renesansowym
stylu, prawie jak Leonardo da Vinci – mówi z uśmiechem Pavel. Całość zo-
stała jeszcze odpowiednio postarzona, dodano tekst, oryginalne koperty
i w ten sposób powstały zaproszenia. Efekt był imponujący.

Spektakularne realizacje
Ta historia wydarzyła się 12 lat temu. Od tego czasu bohater naszej Syl-

wetki nie tylko zaprojektował setki innych zaproszeń, ale, w ramach zało-
żonej przez siebie agencji Departament, zorganizował już setki eventów.
Jednym z odbywających się całkiem niedawno (luty 2018 r.) była moskiew-
ska premiera modelu Lamborghini Urus. Projekt, przygotowany wspól-

PAVEL NEDOSTOEV

Właściciel i brand director moskiewskiej agencji Departa-
ment. Ukończył studia z zakresu biznesu międzynarodowe-
go na Wydziale Ekonomii Rosyjskiego Państwowego
Uniwersytetu Humanistycznego w Moskwie. Występował
w zespole rokowym, równocześnie zajął się projektowa-
niem graficznym – tworzył logotypy, scenografie, zaprosze-
nia na eventy, gadżety. Od czasów studenckich zajmował się
też organizacją eventów. W 2007 r. założył agencję Depar-
tament, specjalizującą się w działaniach event marketingo-
wych, ale także aktywnościach z zakresu PR i produkcji
video. Obsługuje wiodące rosyjskie i międzynarodowe mar-
ki. Mieszka w Moskwie.
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nie z agencją Sila Sveta, odbił się szerokim echem nie tylko w Rosji, ale
i zagranicą. Wszystko za sprawą niesamowitej kreacji, wykorzystującej ani-
mację 3D wyświetlanej bezpośrednio na ruchomych tablicach wolume-
trycznych (56 jasnych trójkątów), poruszających się na wyciągarkach
kinetycznych. – Inspiracje często przychodzą same. Robiąc jedną rzecz,
inspiruje mnie ona na tyle, że wpadam już na pomysł jak zrealizować na-
stępną. Czasami oczywiście zdarzają się jakieś błędy, coś nie działa tak jak
powinno, nie spełnia naszych oczekiwań. Sztuką jest jednak szybko to po-
prawić i iść dalej. Z takich lekcji można się wiele nauczyć – mówi Pavel.

Premiery samochodów to zresztą jedne z tych eventów, które na rosyj-
skim rynku cieszą się ogromną popularnością. Wystarczy zajrzeć w port-
folio Departamentu, aby przekonać się, że stanowią one pokaźną część
wszystkich zleceń. Tym ważniejsze jest, aby za każdym razem zachwycić
zaproszonych gości czymś nowym. Dlatego tak istotną rolę odgrywa kre-
acja i oryginalność. Przykłady? Całe mnóstwo. Ponad dwa lata temu,
podczas premiery Audi Q7 kierowana przez Pavla agencja postawiła
na technologię VR, która po raz pierwszy została wykorzystana na tak sze-
roką skalę. Równocześnie, stu widzów mogło podziwiać wirtualny pokaz
za pomocą okularów Samsung Gear VR (event #imagineQ7 opisywali-
śmy w nr 12 THINK MICE). W tym roku przygotowując ekspozycję Au-
di A8 L w moskiewskim GUM-ie (Główny Dom Towarowy znajdujący się
przy Placu Czerwonym) wykorzystano tzw. inteligentne szkło (smart glass),
które z początku mleczno-białe po podniesieniu ręki zaciekawionego wi-
dza stawało się zupełnie przejrzyste, odsłaniając na moment reklamowa-
ny samochód. Pod znakiem nowych technologii zorganizowano też m.in.
event z okazji premiery Audi A5 Coupe („AI vs. You”). Jego koncepcja
kreatywna opierała się na stworzeniu ruchomej projekcji mappingowej
wyświetlanej na poruszającym się po 300-metrowej powierzchni projekcyj-
nej samochodzie. Zaawansowane systemy śledzenia ruchu zsynchronizo-
wały grafikę i oświetlenie z ruchem pojazdu, dzięki czemu to na nim
skupiał się strumień mappowania. W nieco innym, choć nie mniej orygi-
nalnym klimacie utrzymana była prezentacja modelu Sonata marki Hy-

undai. Agencja postanowiła porównać jazdę nowym Hyundaiem do gry
na pianinie. Zaproszono młodego pianistę Nikolę Melnikowa do skompo-
nowania specjalnie na tę okazję odpowiedniej muzyki, która została przez
niego wykonania wspólnie z orkiestrą instrumentalną. Całości towarzy-
szył oczywiście multimedialny show. Wśród innych ciekawych realizacji
można jeszcze wymienić prezentację kolejnej generacji Porsche Paname-
ra (samochód umieszczono na bokserskim ringu), czy jazdy testowe cros-
soverem Subaru XV po torze zaprojektowanym w taki sposób, aby
przypominał ludzki mózg (co miało korespondować z hasłem reklamują-
cym nowy pojazd „Follow the Mind”). A to tylko niektóre przykłady.
– Największą przyjemność, jako specjaliście od eventów, ale przede wszyst-
kim jako artyście, przynosi mi robienie czegoś nowego. Czegoś, czego nikt
inny jeszcze nie próbował. Każdy dzień to nowa historia. Chodzi o ten
moment, kiedy przekraczamy kolejne granice – czy to za sprawą jakiegoś
innowacyjnego podejścia do tematu czy wykorzystania zupełnie nowej
technologii. To zresztą często się ze sobą łączy – mówi Pavel Nedostoev.

Międzynarodowe sukcesy
Poza tymi najbardziej spektakularnymi realizacjami, bardzo wiele zna-

czą dla niego też wydarzenia charytatywne, m.in. o charakterze społecz-
nym czy edukacyjnym. Takie, z których korzystają zwykli ludzie. W ciągu
ostatnich 10 lat zrealizował wiele tego typu inicjatyw. Jedną z ostatnich
był projekt edukacyjny dla nauczycieli pracujących z dziećmi znajdujący-
mi się w trudnej sytuacji życiowej, w tym z wychowankami domów dziec-
ka („Personal Affair”). – Zebraliśmy ok. 100 takich nauczycieli z całej
Rosji, do tego psychologów, pedagogów, którzy na co dzień pracują w or-
ganizacjach charytatywnych. Przez trzy dni, w Kazaniu, wymieniali się
oni swoimi doświadczeniami, wiedzą, najlepszymi praktykami, nowymi
technikami działania, jak np. metoda bajkoterapii. Uczyli się i opowiada-
li o tym, ile radości daje im wolontariat – tłumaczy Pavel Nedostoev.

Jego profesjonalizm przekłada się na sukcesy prowadzonej przez niego
agencji, której projekty znalazły się na tzw. short listach i zdobyły już wie-
le (ok. 35) prestiżowych nagród w krajowych i międzynarodowych kon-
kursach branżowych (m.in. Eventex, EuBea Festival, Bizbash Event Style
Awards, Autovision Awards, ADCR Awards). – Uważnie obserwujemy
to, co dzieje się na innych rynkach, jakie trendy tam obowiązują. Jakiś
czas temu zaczęliśmy także zgłaszać nasze projekty do międzynarodo-
wych konkursów. Na początku byliśmy trochę zdumieni, gdy zaczęli-
śmy zdobywać tak wiele nagród. Myślę jednak, że to najlepszy dowód
na to, że osiągnęliśmy już pewien przyzwoity, światowy poziom – mó-
wi Pavel. Jak większość osób zajmujących się eventami przyznaje, że
chociaż każdy powinien znaleźć równowagę pomiędzy życiem prywat-
nym i zawodowym, ma szczęście, ponieważ tego czym się zajmuje nie
postrzega jako pracy sensu stricto – to jego pasja, styl życia. – Cechą cha-
rakterystyczną naszej branży jest jej dynamiczny rozwój. Cały czas mu-
simy się uczyć, ulepszać nasze produkty. Poznawanie tych wszystkich
nowych rozwiązań sprawia mi wiele radości, dlatego granice między
obowiązkami zawodowymi a hobby się zacierają. To wszystko wpływa
na jakość. W czymś jesteśmy lepsi, w czymś gorsi, ale na pewno dobrze
wykonujemy swoją robotę – podsumowuje Pavel Nedostoev.
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Umowy o dzieło są coraz chętnej zawierane
przez przedsiębiorców, a powodów takiego sta-
nu rzeczy jest kilka. Nie są one objęte syste-
mem ubezpieczeń społecznych. Nie dotyczy
ich również nowelizacja ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, która wprowadziła
minimalną stawkę godzinową dla osób przyj-
mujących zlecenie lub świadczących usługi.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
od 1 stycznia 2017 r. kontrole ZUS-u są wsz-
czynane po tzw. wstępnej analizie ryzyka.
Firmy nie są już typowane do kontroli przy-
padkowo – teraz to algorytm stosowany przez
ZUS może wybrać do weryfikacji tych płatni-
ków, u których zauważono zawarcie znaczącej
liczby umów o dzieło.

Należy również podkreślić, że po stronie
ZUS-u zaczynamy mieć do czynienia z zawę-
żaniem pojęcia umowy o dzieło. Wyroki, które
zapadają w sądach na tym tle również budzą
kontrowersje. Dla przykładu można tu wska-
zać chociażby na wyrok Sądu Najwyższego z 10
stycznia 2017 r., gdzie Sąd stwierdził, że jedno-
razowe wykonanie koncertu przez skrzypacz-
kę, która nie była solistką, objęte jest umową
zlecenia, a nie umową o dzieło, nawet jeżeli wy-
konanie było artystyczne. Podobnie w wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2017 r.
(sygn. akt III UK 147/16) Sąd uznał, że „zagra-
nie w spektaklu, podobnie jak opracowanie
oprawy konferansjerskiej, nie może być uznane
za dzieło, ale za umowę o świadczenie usług,
od której powinny zostać odprowadzone
składki na ubezpieczenie społeczne. „Sytuacja,
w której przedsiębiorca dla realizacji bieżących
celów gospodarczych znaczną część osób stale

zatrudnia w oparciu o umowy o dzieło, jed-
noznacznie wskazuje na zamiar płatnika
uniknięcia zobowiązań publicznoprawnych
z pokrzywdzeniem zatrudnianych osób. Umo-
wy o dzieło zawierane i realizowane w takich
okolicznościach nie mogą zatem podlegać
ochronie jako zmierzające do uniknięcia zobo-
wiązań publicznoprawnych, jak też jako
sprzeczne ze społeczno-gospodarczym prze-
znaczeniem umów. Tego rodzaju umowy są po-
zorne i jako takie powinny zostać zastąpione
umowami zlecenia” – czytamy w wyroku Są-
du Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 6 wrze-
śnia 2016 r. III AUa 824/15.

CZYM JEST UMOWA O DZIEŁO?
Umowa o dzieło to umowa, w której przyjmu-

jący zamówienie zobowiązuje się do osiągnięcia
w przyszłości indywidulanie oznaczonego, sa-
moistnego, obiektywnie możliwego rezultatu
ludzkiej pracy o charakterze materialnym lub
niematerialnym. Stąd też taka umowa nie może
mieć charakteru ciągłego. Dzieło oczywiście nie
musi mieć cech indywidualności w takim stop-
niu jak utwór – musi być jednak jednorazowym
efektem zindywidualizowanym już na etapie
zawierania umowy i możliwym do ostateczne-
go zweryfikowania po wykonaniu (np. projekt
określonej reklamy konkretnego produktu).

Nazwanie konkretnej umowy dziełem nie
gwarantuje zmiany jej statusu przez ZUS czy
sąd. Najważniejsza jest bowiem jej treść,
zgodny zamiar stron i cel, w tym przedmiot
zawieranej umowy.

ZUS oraz Państwowa Inspekcja Pracy
(w przypadku ustalenia istnienia stosunku pra-
cy) posiadają uprawnienia do weryfikowania

umów o dzieło. O ustalenie, że dana umowa nie
była w istocie umową o dzieło, może wystąpić
również osoba, z którą umowa była zawarta.
Kontrola ZUS-u, obok badania dokumentacji,
może polegać na sprawdzeniu, jak faktycznie
była wykonywana taka umowa – czemu służyć
ma przesłuchanie ubezpieczonych.

Gdy ZUS ustali, że dana umowa nie była
umową o dzieło, wydaje decyzję o obowiązku
opłacenia składek „wstecznie” – za cały okres
kiedy powinny być opłacone, aż do ich
przedawnienia (5 lat). Od takiej decyzji służy
odwołanie do sądu w terminie 30 dni od dnia
wydania decyzji. Konsekwencje mogą być
więc poważne.

ANNA STYKOWSKA-SIKORA
LSW LEŚNODORSKI, ŚLUSAREK I WSPÓLNICY

Adwokat w kancelarii prawnej Leśnodorski Ślusarek
i Wspólnicy specjalizująca się w prawie pracy.

www.lsw.com.pl www.lswipblog.pl

ZUS zaczął weryfikować czy umowy o dzieło i umowy zlecenia są zawierane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Firmy podlegające kontroli nie są wybierane przypadkowo, w wytypowaniu ich pomaga
specjalny algorytm. To poważne wyzwanie dla całej branży kreatywnej, a więc również dla branży MICE.
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Umowy cywilnoprawne
pod ostrzałem ZUS-u
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Miesiące przygotowań, starannie wybrane miejsce, wyszukane atrakcje, budżet dopięty do granic
wytrzymałości i… uczestnicy bardziej skupieni na swoich telefonach komórkowych niż na tym, co dzieje się
dookoła? Taki scenariusz to koszmar każdego organizatora wydarzeń biznesowych. Odpowiedzią na to, jak
do tego nie dopuścić, może być event design.

Event design, czyli co warto
wiedzieć o projektowaniu wydarzeń

Event design, czyli projektowanie wydarzeń,
to metoda, której zasady są bliskie szerszej
dziedzinie – service design. Tak, jak w przy-
padku projektowania usług, tu również mamy
kilka ważnych etapów projektowych, dzięki
którym możemy być pewni, że na pewno nic
ważnego nam nie umknie. W Polsce jako
pierwsze nazwało i opisało tę metodę centrum
designu Concordia Design, które oprócz wy-
staw, spotkań czy warsztatów, projektuje i or-
ganizuje również różnego rodzaju wydarzenia
biznesowe oraz doradza innym firmom w za-
kresie event design i creativity thinking. Dwa
lata temu z kolei ukazała się książka pt. „Event
Design Handbook” – jej autorem jest Frissen
Roel, który bardzo dobrze systematyzuje wie-
dzę w tym temacie oraz pokazuje wiele przy-
datnych narzędzi do projektowania eventów,
takich jak #EventCanvas.

Od czego więc zacząć planowanie wydarze-
nia? Od wyboru miejsca, a może gwiazdy, któ-
ra wystąpi wieczorem? To wciąż jeszcze częste
praktyki, które jednak raczej nie doprowadzą
nas do szczęśliwego finału. Tak, jak w przypad-
ku projektowania każdej usługi, tak w przy-
padku eventu, na początku naszej drogi
powinien być… człowiek.

KROK NUMER 1: POZNAJ
SWOJEGO ODBIORCĘ

To, że wszystkie wydarzenia – czy to konfe-
rencje, czy spotkania integracyjne, czy premie-
ry nowych produktów – organizowane są dla
uczestników, wydaje się oczywiste. A jednak
wciąż często organizuje się je tak, jakby o nich
zapominano. Na pierwszym miejscu są paneli-
ści, prelegenci, nowy produkt czy gwiazda wie-

czoru. Tymczasem w ostatnich latach nastąpi-
ła zmiana pokoleniowa i uczestnikami naszych
wydarzeń często są osoby bardzo wymagają-
ce, które oczekują rozwiązań dopasowanych
do swoich bardzo precyzyjnych wymagań, po-
trzebują wielu bodźców i trudno je zaangażo-
wać. A zaangażowanie jest tym, o co toczy się
gra, bo tylko zaangażowany uczestnik rzeczy-
wiście pozwoli nam na końcu stwierdzić, że
event był skuteczny i że osiągnęliśmy swój cel.
Dlatego więc pierwszym i najważniejszym
punktem w projektowaniu eventów jest pozna-
nie potrzeb i oczekiwań uczestników wydarze-
nia. Co ich interesuje? W jaki sposób najlepiej
przyswajają wiedzę? Jakie mają wartości? Co
sprawi, że będą chcieli z własnej woli poświę-
cić czas i przyjść na nasze wydarzenie? Co je-
śli w jednej sali spotkają się przedstawiciele
kilku pokoleń o zupełnie różnych sposobach
odbierania rzeczywistości? To tylko niektóre
pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć.

KROK NUMER 2: DOPRECYZUJ
CEL WYDARZENIA

Zapoznanie pracowników z innowacyjną
usługą, podsumowanie roku, integracja zespołu,
wyróżnienie kluczowych klientów czy wprowa-
dzenie na rynek nowego produktu – to tylko
niektóre z powodów, jakie mogą przyświecać or-
ganizatorom eventów. Najczęściej jednak,
oprócz tych oczywistych przyczyn, pojawiają się
jeszcze cele dodatkowe – budowanie wizerun-
ku, przekazywanie kluczowych wartości,
dostarczenie określonych doświadczeń związa-
nych z firmą czy usługą. Projektowanie eventu
to w dużej mierze projektowanie doświadczeń
i to one w znacznym stopniu zaważą na tym,

w jaki sposób nasze wydarzenie będzie odbiera-
ne, komentowane i jak będzie zapamiętane. Cel
powinien więc precyzować zarówno aspekty
merytoryczne, jak i te dotyczące znaczenia, jakie
chcemy nadać całemu wydarzeniu. Do tego
warto dodać jeszcze pytanie o to, jakie cele mo-
gą przyświecać uczestnikom naszego eventu i co
możemy zrobić, aby były one zbieżne z naszy-
mi. W długiej historii projektowania wydarzeń
w Concordii zdarzało się wielokrotnie, że
klient przychodził z jasno, wydawałoby się,
określonym celem, natomiast po głębszej anali-
zie sytuacji decydował się na zupełną zmianę
perspektywy. A ta pociągała oczywiście zmianę
w myśleniu o scenariuszu.

KROK NUMER 3: WYBIERZ
NAJLEPSZY SCENARIUSZ

Dopiero, gdy naprawdę znamy potrzeby
uczestników i mamy jasność odnośnie celu
wydarzenia, możemy zacząć projektować i ge-
nerować pomysły. Pierwszym pytaniem
przy tworzeniu scenariusza powinno być to,
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w jaki sposób zadbać o zaangażowanie uczest-
ników. Event design to w dużej mierze interac-
tion design – już od wejścia powinniśmy
zaprosić uczestników do aktywnego udziału,
zadbać o to, by czuli się dostrzeżeni, zaopieko-
wani i wciągnięci do zabawy, której reguły są
na tyle atrakcyjne, by sprawiały przyjemność.
Nawet konferencja z ciągiem prelekcji może
być angażująca, jeśli w trakcie poszczególnych
części uczestnicy będą mogli na przykład wy-
rażać swoje opinie za pomocą specjalnych apli-
kacji lub jeśli całość zorganizowana będzie
w formie gry. W Concordia Design na przy-
kład często, gdy celem jest przekazanie wiedzy
w nowym obszarze (np. szkolenie pracowni-
ków czy przedstawicieli handlowych), organi-
zujemy warsztaty w formie gry kreatywnej
z wykorzystaniem autorskich technik i narzę-
dzi wpisujących się w nurt edutainment, czyli
nauki poprzez rozrywkę. Im wyższy jest tu po-
ziom emocji, tym lepiej dla efektu! Warto rów-
nież pamiętać o motywacji gości wydarzenia
– jeśli wiemy, że w evencie uczestniczą osoby,
które jeszcze się nie znają i ich udział podykto-
wany jest między innymi chęcią nawiązania
nowych relacji i zdobycia cennych kontaktów,
dajmy im szansę tę potrzebę spełnić. Warto
wtedy zadbać o to, aby uczestnicy mieli okazję
się poznać, nawet jeszcze przed wydarzeniem,
a czas na lunch czy przerwy nie był zbyt krót-
ki. Czasem godzinny „brak programu” jest
bardzo ważnym punktem programu.

KROK NUMER 4: PATRZ
UWAŻNIE I REAGUJ

Wśród pracowników branży eventowej mnó-
stwo jest opowieści o różnego rodzaju „kryzy-
sach”. Znany konferansjer nie dojechał i trzeba

przekonać klienta, że ten, którego mamy w za-
stępstwie jest jeszcze lepszy? Prezes firmy skoń-
czył przemówienie godzinę wcześniej, a wino
jeszcze nie zdążyło się schłodzić? Pomimo na-
szych starań klienci gubią się w przestrzeni
i trzeba szybko opracować nową nawigację? Ta-
kich sytuacji może być wiele i na pewno nie da
się ich wszystkich przewidzieć. To, co można
zrobić, to mieć pewność, że na miejscu wyda-
rzenia obecny jest zespół, który poradzi sobie
z rozwiązaniem takich kryzysowych sytuacji,
zareaguje kiedy trzeba, uspokoi i zaproponuje
konkretne działania. Przydatnym narzędziem,
dzięki któremu nic nie powinno nam umknąć
jest Meeting Support Matrix, czyli tabela even-
tu, która określa czynnik, możliwe problemy,
sposób reagowania i osobę odpowiedzialną
za dany problem. Warto też po prostu rozma-
wiać z klientem i uczestnikami podczas eventu
i zadawać pytania odnośnie oczekiwań. Nie ma
nic gorszego, niż klient niezgłaszający żadnych
uwag w tracie wydarzenia, za to piszący długie-
go maila pełnego zażaleń już po.

KROK NUMER 5: PODSUMUJ
I WYCIĄGNIJ WNIOSKI

Wydarzenie już za nami, uczestnicy wydawa-
li się zadowoleni, ale właśnie… czy na pewno
udało się osiągnąć cel? Czy wszystko poszło
zgodnie z planem? Albo czy ten plan był do-
bry, czy może w którymś momencie należało
go zmienić? Bezcennym źródłem wiedzy
na temat odbioru naszego wydarzenia będą
po prostu opinie samych uczestników, dlatego
to ich w pierwszej kolejności warto zapytać
o zdanie. Na podstawie zebranych informacji
łatwiej będzie zyskać obiektywną wiedzę od-
nośnie sukcesu wydarzenia. Mierzyć można

również inne, często bardzo policzalne wskaź-
niki – w zależności od celu, jaki sobie postano-
wiliśmy może to być: liczba nowych klientów,
liczba zapytań ofertowych, wzmocnienie mo-
tywacji zespołu wyrażone np. liczbą inicjowa-
nych samodzielnie zadań, wzrost jakości pracy
zespołowej, liczba wzmianek mediowych, re-
lacji w social mediach etc. Zestawienie tych da-
nych z naszymi oczekiwaniami pozwoli nam
stwierdzić, czy na pewno wszystko się udało
i co można poprawić w przyszłości.

Efekt „Wow!” po evencie to coś, na co czeka
każda osoba zaangażowana w jego przygotowa-
nie. Im lepiej i dokładniej wykonamy każdy
krok metody event design, tym większe
prawdopodobieństwo, że uda się go osiągnąć.
Doświadczenia zdobyte podczas realizacji ko-
lejnych wydarzeń na pewno przydadzą się
w przyszłości i pozwolą stale udoskonalać spo-
sób działania, dlatego stanowczo unikajmy po-
czucia, że już coś wiemy „na pewno” i że udało
nam się znaleźć „uniwersalną metodę”. O tym,
że projektowanie eventów to proces ciągły, wy-
magający i skomplikowany świadczy chociażby
pojawienie się w ostatnim czasie nowej funkcji
– meeting architect. Tak jak dobry architekt
projektuje nowe budynki w oparciu o całą swo-
ją wiedzę, doświadczenie, wyobraźnię i talent,
tak architekt spotkań odpowiedzialny jest
za etap projektowy wydarzeń. Bez względu jed-
nak na to, z ilu osób składa się nasz zespół i ile
środków możemy zaangażować w projektowa-
nie, pamiętajmy, że działanie według schema-
tu: ludzie – cel – pomysł – realizacja – ewaluacja
powinno przynieść najlepsze możliwe efekty!

� Justyna Lach
� Eliza Kozica-Kamińska

Justyna Lach
Specjalista ds. komunikacji i strategii marketingowej.
Od sześciu lat związana z centrum designu Concordia
Design, wcześniej pracowała dla klientów agencji
reklamowej GPD i Albedo w Poznaniu oraz Media Consulta
w Berlinie.

Eliza Kozica-Kamińska
Praktyk w dziedzinie organizacji eventów z 16-letnim
doświadczeniem. Konsultant MICE w zakresie jakości usług,
doradza obiektom w obszarze budowania świadomości
marki oraz kształtowania relacji zwiększających sprze-
daż. Dyrektor działu eventów w Concordia Design,
współautorka metodologii event design.

INSPIRACJE

O AUTORKACH
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Niestety, wielu organizatorów wciąż nie
przywiązuje odpowiedniej wagi do systemu
nagłośnieniowego, albo przywiązując – skupia
się tylko na cenie. Zdarza się, że troszczą się
oni o to, jak kolumny będą wyglądały na zdję-
ciach, nie zadając pytań dotyczących brzmie-
nia, nie mówiąc już o tych związanych
z programami symulacji, o których często na-
wet nie słyszeli. Potem zaś mają pretensje
do firm nagłośnieniowych – te z kolei, nie sto-
sując dostępnych programów, zrzucają winę

na akustykę. Tymczasem to właśnie użycie ta-
kich programów może przyczynić się do zde-
cydowanie lepszego efektu końcowego.

DOBRY, CZYLI JAKI?
Jak określilibyśmy dobrze skonfigurowany

system nagłośnieniowy? Można chyba powie-
dzieć, że dobry system to taki, który sprawi,
że emitowany z niego dźwięk trafi do uszu
każdego członka widowni w sposób dopaso-
wany do rodzaju wydarzenia (zgodnie z pla-

nowanym przeznaczeniem). O ile oczywistym
czynnikiem jest słyszalność dla każdego
uczestnika, to co znaczy – zgodnie z planowa-
nym przeznaczeniem? Na to pytanie mamy
wiele odpowiedzi. Innym przeznaczeniem
systemu nagłośnieniowego będzie przecież
konferencja, innym koncert rocka, a jeszcze
innym kameralny występ solisty lub nieduże-
go składu jazzowego. W każdym z tych przy-
padków kluczowe będą inne elementy. Jeśli
chodzi o konferencję, ważna będzie zrozumia-

Nagłośnienie ma istotny wpływ na to, w jaki sposób uczestnicy odbierają event. Jak zatem osiągnąć
dobrą jakość w tej dziedzinie?

Systemy symulacji dźwięku
jako wsparcie dla realizatora

TECHNOLOGIE
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łość mowy, dokładne pokrycie dźwiękiem ca-
łej widowni, niezawodne mikrofony etc. Nato-
miast koncert rockowy ma nam dostarczyć
zupełnie innych wrażeń. Oprócz dobrego po-
krycia dźwiękiem istotne tu będzie wysokie
ciśnienie akustyczne przy zachowaniu dobrej
dynamiki oraz jak najlepsze oddanie brzmie-
nia instrumentów, wokali.

Mając na uwadze powyższe należy jeszcze pa-
miętać o wielu innych czynnikach wpływają-
cych na to, czy zaplanowany przez nas system
nagłośnienia spełni oczekiwania klienta oraz
nasze.

Do wielu eventów musimy przygotować się
indywidualnie w zależności od liczby słucha-
czy. Inny system należy zaplanować dla kon-
certu, eventu czy konferencji na 100, a inny
na 1000 osób. To wszystko jeszcze mnożymy
przez liczbę obiektów, w których mamy praco-
wać i wychodzi nam praktycznie nieskończo-
na liczba różnych ustawień sceny, widowni
– plus kwestia sprzętowa. Tu też dostępny jest
pełen wachlarz modeli, konfiguracji i urzą-

dzeń. Czy w całym tym gąszczu jest coś, co
mogłoby pomóc w przygotowaniu się do re-
alizacji?

Na pewno nieocenione jest nasze własne do-
świadczenie. Dzięki niemu jesteśmy w stanie
wiele przewidzieć – zwłaszcza, jeśli znamy
obiekt lub zetknęliśmy się już z podobną reali-
zacją. Nie zawsze jednak nasza wiedza lub intu-
icja wskażą nam poprawną metodę lub będzie
nam trudno zobrazować je klientowi i wyja-
śniać mu, jak wygląda nasz plan i dlaczego tak
właśnie chcemy go realizować. Na szczęście
na rynku dostępne są rozwiązania, które służą
nam wsparciem. Wiodący producenci nagło-
śnienia opracowują dla swoich produktów in-
dywidualne narzędzia, które pozwalają ich
użytkownikom poprawnie zaplanować wiele
technicznych aspektów związanych z ich sys-
temami nagłośnienia. Przy pomocy takich pro-
gramów możemy określić jaki będzie rozkład
ciśnienia akustycznego w danej lokalizacji,
uniknąć akustycznych problemów wykonując
symulacje, zaplanować liczbę głośników oraz

ustawienia, na których będą pracowały, oraz
szereg innych elementów. Przykładami takich
rozwiązań jest np. dla głośników L’Acoustics
program Soundvision. Producent nagłośnie-
nia Meyer Sound udostępnia program MAPP
XT oraz odpowiednio dla produktów d&b au-
diotechnik program ArrayCalc, którego uży-
wamy w naszych projektach. Jednak co zrobić,
jeśli do naszych głośników nie ma indywidu-
alnego rozwiązania? Z pomocą przychodzi
tu oprogramowanie EASE Focus, które umoż-
liwia planowanie akustycznych instalacji
na podstawie danych, które producenci udo-
stępniają do tego programu dla swoich głośni-
ków (możemy również samodzielnie wpisać
do programu dane naszych urządzeń).

PRAKTYCZNE
ROZWIĄZANIA

Przechodząc zatem do głównego zagadnie-
nia, czyli jak w praktyce możemy wykorzystać
powyższe oprogramowanie, pokażę to na przy-
kładzie określonej symulacji. Narzędzie sy-
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mulacyjne przyjdzie tu z pomocą nie tylko
w przypadku dużych i skomplikowanych re-
alizacji. Zapytani przez klienta chcącego usta-
wić parkiet w prostokątnej sali bankietowej
pośrodku dłuższego boku (sala 13x21 m) o to,
jak zachowa się w tej sytuacji nagłośnienie,
dzięki ArrayCalc jesteśmy w stanie odpowie-
dzieć na to pytanie. Bowiem o ile wsparci wie-
dzą i doświadczeniem z góry jesteśmy w stanie
przewidzieć wynik takiej symulacji, o tyle czę-
sto trudno jest przekazać i przekonać klienta,
dlaczego to a nie inne rozwiązanie będzie lep-
sze. Zobrazowanie i porównanie kilku ustawień
za pomocą symulacji z pewnością pomoże orga-
nizatorowi w podjęciu najlepszej decyzji.

Na infografice nr 1 znajduje się symulacja
z użyciem punktowego źródła dźwięku (w na-
szym przypadku zestawy głośnikowe d&b
– szerokopasmowe V7P oraz niskotonowe
V-GSUB). Czarne punkty to zestawy głośni-
kowe, powierzchnia, na której jest przepro-
wadzona symulacja to właśnie 13x21 m. Na niej
zaznaczony jest rzeczywistych rozmiarów par-
kiet o wymiarach 8x7 m. Infografika nr 1 obra-
zuje rozkład ciśnienia akustycznego dla szumu
różowego. Jak widać oprócz dobrego pokrycia
parkietu dźwięk rozchodzi się promieniście
na boki, tym samym powodując hałas dla gości
przy stołach.

Możemy jednak przedstawić klientowi dru-
gie rozwiązanie, czyli parkiet i scenę umiesz-
czone w krótszym boku sali. Po dopasowaniu
rozmiarowo parkietu symulacja prezentuje się
jak na infografice nr 2 (szum różowy). Jak wi-
dać parkiet jest dobrze pokryty, natomiast go-
ście siedzący dalej mają większy komfort
z powodu niższego natężenia dźwięku.

Powyższy przykład jest tylko wycinkiem moż-
liwości oprogramowania. Nie dokonujemy tutaj
też wielkiego odkrycia odnośnie takiego usta-
wienia. Można to sobie wytłumaczyć odnosząc
się do własnego doświadczenia. Jednak użycie

symulacji jasno pokazuje klientowi, kiedy go-
ście będą mieli większy komfort, a także
sprawia, że realizator nie musi się tłumaczyć
dlaczego jest tak głośno i czy można ściszyć
dźwięk. Warto też zaznaczyć, że o ile użyty przez
mnie prosty przykład w niedużej sali jest zro-
zumiały i jasny, o tyle w przypadku użycia gło-
śników w plenerze sprawa nie jest już tak prosta.

OPTYMALNE USTAWIENIA
Konfigurowanie systemów nagłośnienio-

wych to nie tylko zapewnienie komfortu sły-
szenia uczestnikom wydarzenia, lecz także
ważne zagadnienie ochrony przed hałasem
osób postronnych. Tutaj ciężko oprzeć się jedy-
nie na wiedzy i doświadczeniu osoby projektu-
jącej sprzęt nagłośnieniowy. Bez odpowiednich
narzędzi wiele pracy trzeba byłoby wykonać
w sposób doświadczalny, co ze wzglądu na czas
oraz środki jest zazwyczaj niemożliwe.

Ochrona przed hałasem jest sprawą coraz bar-
dziej istotną z punktu widzenia organizatorów
różnych wydarzeń. Możliwość zapewnienia
usługi z zachowaniem z góry ustalonych wa-
runków akustycznych dla otoczenia z pewno-
ścią zwiększy naszą konkurencyjność na rynku.

Otrzymaliśmy kiedyś zlecenie od restauracji,
która organizuje eventy w zadaszonym pawilo-
nie w ogrodzie, borykającej się z problemem ha-
łasu, który dociera z niej do pobliskich domów.
Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jak głośno
możemy grać, aby nie było skarg oraz jakie usta-
wienie sprzętu zalecamy? Tu przyszło nam z po-
mocą oprogramowanie d&b o nazwie NoizCalc.
Oprogramowanie wykorzystuje Google Maps.
Na mapach możemy samodzielnie nanosić
przeszkody w postaci obiektów do przeprowa-
dzenia takiej symulacji w danych warunkach at-
mosferycznych. Model, który stworzyliśmy
powstał na podstawie map terenowych z opro-
gramowania Google Earth (to pozwala zaplano-
wać system nagłośnieniowy bez konieczności

fizycznej obecności na miejscu).
Rozważaliśmy dwa warianty ustawienia na-

głośnienia (jeden skierowany w stronę budyn-
ku znajdującego się przy pawilonie ogrodo-
wym, drugi – nagłośnienie skierowane równo-
legle do dłuższego boku budynku). W obydwu
przypadkach dla systemu przyjęliśmy następu-
jące parametry: 2 x d&b V7P, 4 x d&b VGSUB,
głośniki niskotonowe na ziemi, średnio-wyso-
kotonowe na wysokości 1,5m (dół kolumny);
założyliśmy, że grana będzie muzyka rock i pop.

Uzyskany wskutek symulacji rozkład pozio-
mu ciśnienia akustycznego pokazał nam, że
wariant drugi będzie dużo bardziej nieko-
rzystny niż rozwiązanie pierwsze. Ponadto
wynik symulacji pozwalał odczytać, że poziom
dźwięku mierzony przenośnym miernikiem
nie może przekraczać 95 dB ważone krzywą
A na 15 metrze. Takie ustawienie pozwoli
uniknąć problemów hałasu wokół obiektu.

Dodatkowo, co istotne, model immisji
dźwięku wykonany w NoizCalc’u to rozwią-
zanie spełniające międzynarodowe standar-
dy ISO 9613-2 oraz Nord2000 dla tego typu
narzędzi symulacyjnych, co może stanowić
realny dowód we wszelkiego rodzaju sytu-
acjach spornych.

PODSUMOWANIE
Powyższe przykłady pokazują, jak istotne jest

wykonanie symulacji przed rozpoczęciem wy-
darzenia. Dzięki niej jesteśmy w stanie odpowie-
dzieć na wiele pytań zarówno tych zadawanych
przez klienta, jaki i tych, jakie sami przed sobą
stawiamy myśląc o tym, by zastosowane przez
nas rozwiązanie było możliwie korzystne i opty-
malne. Dzięki programom symulacji dźwięku
możemy być niemal pewni, że dźwięk z projek-
towanego przez nas systemu trafi do właściwych
uszu. Oczywiście, nawet najlepszy system nie
zastąpi dobrego realizatora dźwięku. Dostęp-
ne oprogramowanie może mu jednak pomóc
w efektywnym wykorzystaniu tego systemu.
Podsumowując: organizator, który dba o jakość
brzmienia i wymaga od firm nagłośnieniowych
wykresu symulacji zwiększa prawdopodobień-
stwo udanego dźwiękowo eventu. Eliminuje też
firmy, które nie są jeszcze na tym etapie, aby ta-
kie rozwiązania stosować, a więc przy wymaga-
jących projektach należy przemyśleć, czy ich
oferta jest korzystna jakościowo.

� Włodek Klepacki50
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Włodek Klepacki (DVJ Vlodecky). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od 1997 r. jest zawodowym DJ-em
(obecnie – DigitalVideoDJ). W 2002 r. założył firmę Partymania, której jest
managerem. Jego ulubione style muzyczne to classic disco, classic house,
oldskool, funk, boogie, nu disco, rock, mashups, remixes.
Ulubiony DVJ/DJ: Paolo Monti, Discoboys. Jest jednym z prekursorów grania
w duecie z saksofonistami, którzy dogrywają aranże do znanych przebojów.Fo
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International Meetings Statistics Report au-
torstwa Union of International Associations
(UIA) jest jednym z najważniejszych dokumen-
tów prezentujących kondycję globalnego rynku
stowarzyszeniowych konferencji i kongresów
– podobnie jak raport przygotowywany corocz-
nie przez ICCA (International Congress and
Convention Association). Te dwie publikacje
od lat cieszą się dużą renomą, a ich najnowsze
edycje są wyczekiwane zarówno przez przed-
stawicieli biur promocji miast i regionów, jak
i organizatorów i zleceniodawców wydarzeń
na całym świecie. Dlaczego są aż tak istotne?

CRÈME DE LA CRÈME
Powód jest prosty – chodzi o pieniądze. Wyso-

kie budżety sprawiają, że spotkania stowarzy-
szeniowe to jedne z najbardziej pożądanych
imprez w branży MICE. Z reguły są to duże
konferencje i kongresy, gromadzące po kilkaset
a nawet kilka tysięcy uczestników, co już gene-
ruje pokaźne dochody dla destynacji, w których
goszczą. Tego typu imprezy są też stosunkowo
długie – trwają zazwyczaj kilka dni, towarzyszy
im poza tym bogaty program dodatkowych
atrakcji. Wszystko to sprawia, że środki prze-
znaczane na ich przygotowanie są przeważnie
wielokrotnie wyższe niż te na eventy korpora-
cyjne czy wyjazdy incentive. W przeliczeniu
mogą sięgać nawet kilku lub kilkunastu milio-
nów złotych. Można zatem śmiało powiedzieć,
że rankingi UIA i ICCA stanowią odzwiercie-
dlenie kondycji jednej z najbardziej docho-
dowych gałęzi całego przemysłu spotkań.
Jednocześnie jest ona najbardziej rozbudowa-
na, gdyż na całym świecie każdego roku organi-
zuje się tysiące takich imprez. W najnowszym

zestawieniu UIA (które, podobnie jak raport
ICCA, obejmuje dane z roku poprzedzającego
jego publikację) uwzględniono aż 10 786 spo-
tkań, które gościły w 166 krajach i 1104 mia-
stach na wszystkich kontynentach.

NADAL W DÓŁ
Dla osób odpowiedzialnych za organizację wy-

darzeń rankingi stanowią ważne źródło infor-
macji o tym, jakie kierunki są na „topie”. To
z kolei nie pozostaje bez wpływu na ich decyzje
dotyczące wyboru lokalizacji dla przygotowywa-
nych przez nich konferencji czy kongresów. Li-
derzy zestawienia zawsze przyciągają więcej

wydarzeń, gdyż jawią się jako partnerzy godni
zaufania – posiadający odpowiednią infrastruk-
turę, know-how, zdolni zapewnić bezpieczeństwo
i jakość usług na wysokim poziomie. Dlatego dla
każdego biura, zajmującego się promocją desty-
nacji, pozycja w rankingu UIA i ICCA jest
(a przynajmniej powinna być) bardzo istotna.
Tym bardziej martwi fakt, że Polska po raz kolej-
ny odnotowała spadek w tym zestawieniu. Już
rok temu zajęła w nim 27. miejsce, czyli o dwie
pozycje niżej niż poprzednio (w 2016 r. była
na miejscu 25., po awansie o jedno „oczko”
w porównaniu z rokiem 2015 ). Tegoroczna edy-
cja raportu to kolejna obniżka i ostatecznie 29.

RAPORT UIA:
POLSKA ZNOWU NIŻEJ
Polska spadła o dwa miejsca zajmując 29. pozycję w najnowszej, 59. edycji International Meetings Stati-
stics Report – rankingu państw i miast, w których organizowanych jest najwięcej konferencji i kongresów.
W naszym kraju odnotowano aż o 28 wydarzeń mniej niż w poprzedniej edycji tego zestawienia. Co ta-
ka informacja może oznaczać w praktyce?

METODOLOGIA
Dane zamieszczone w raporcie UIA pochodzą z dwóch źródeł: International Congress Calendar (należąca do
UIA baza danych na temat różnego rodzaju spotkań organizowanych na całym świecie) oraz Yearbook of
International Organizations (także prowadzona przez UIA baza, w której wpisane są międzynarodowe
stowarzyszenia i organizacje). Na tej podstawie UIA w swoim raporcie wyróżnia trzy grupy wydarzeń:

GRUPA A – PODSTAWOWA I NAJWAŻNIEJSZA. JEJ DOTYCZĄ WSZYSTKIE PRZYWOŁANE
W TYM ARTYKULE DANE
� organizator: „organizacje międzynarodowe”, czyli stowarzyszenia, instytucje pozarządowe – NGO,

międzynarodowe organizacje rządowe – IGO wpisane do Yearbook of International Organizations.
� minimalna liczba uczestników: 50 osób (lub liczba nieznana)

GRUPA B
� organizator: dowolny
� czas trwania: min. 3 dni (lub długość nieznana)
� minimalna liczba uczestników: 300 osób (chyba że imprezie towarzyszy część targowa lub

wystawiennicza)
� inne: min. 40 proc. gości z zagranicy, reprezentujących min. pięć różnych narodowości

GRUPA C
� organizator: dowolny
� czas trwania: min. 2 dni (lub długość nieznana)
� minimalna liczba uczestników: 250 osób (chyba że imprezie towarzyszy część targowa lub

wystawiennicza)
� inne: min. 40 proc. gości z zagranicy, reprezentujących min. pięć różnych narodowości

RAPORT



lokata. Jeszcze bardziej może niepokoić dra-
styczny spadek liczby odbywających się w na-
szym kraju wydarzeń – przynajmniej tych
klasyfikowanych przez UIA (więcej informacji
na temat tego, jakie spotkania klasyfikowane są
w UIA – ramka).

Jeszcze dwa lata temu wydarzeń tych było 117,
rok temu – 80. Tym razem 52. To odwrotnie niż

u naszych sąsiadów, którzy w tym samym cza-
sie notują wzrosty. Czesi na przykład mogą
pochwalić się 60 imprezami (54 w Pradze, pię-
cioma w Brnie i jedną w Zdziarze), czyli pięcio-
ma więcej niż ostatnio. Na Węgrzech odbyło się
z kolei 51 wydarzeń (47 w Budapeszcie i po jed-
nym w Debreczynie, Lajosmizse, Peczu i Szege-
dzie), podczas kiedy rok temu w zestawieniu

było ich tylko 38. Tym samym Czesi przegoni-
li już Polskę, a Węgrzy depczą nam po piętach.
Dziwi to tym bardziej, że Polska dysponuje już
dobrą infrastrukturą, pozwalającą na organiza-
cję największych wydarzeń.

NAJLEPSI NA ŚWIECIE
W skali świata, w przypadku państw, na miej-

scu pierwszym tym razem obyło się bez zmian.
Liderem została Korea Południowa (która rok
temu zastąpiła na tej pozycji Stany Zjednoczo-
ne). USA spadły tym razem z miejsca czwar-
tego na piąte, ustępując kolejno Belgii,
Singapurowi i Austrii. Pocieszeniem dla nich
może być fakt, że są w dalszym ciągu najbardziej
popularną destynacją w regionie obu Ameryk.
W Afryce triumfuje RPA, w Europie Belgia,
w Azji wspomniana już Korea Południowa, na-
tomiast w Oceanii – Australia. Z zestawienia
wynika też, że najwięcej imprez organizuje się
na kontynentach europejskim i azjatyckim. Co
do miast – Bruksela została wyprzedzona przez
Singapur (klasyfikowany zarówno jako państwo
i miasto). Belgijska stolica musiała tym razem
zadowolić się drugim miejscem. Trzecie miej-
sce pozostało za to bez zmian – zajął je Seul.

UIA VS. ICCA
Jeżeli chodzi o wyniki, oba opracowania

– UIA i ICCA – różnią się od siebie. Przykłado-
wo, pierwsze miejsce w rankingu krajów według
UIA zajęła Korea Południowa (która w zesta-
wieniu ICCA uplasowała się dopiero na 13. po-
zycji). Zdaniem ICCA najwięcej imprez
organizuje się w Stanach Zjednoczonych (któ-
re według UIA w tym roku są na miejscu pią-
tym). Podobnie rzecz ma się z najchętniej
odwiedzanymi przez organizatorów spotkań
miastami. Na podium UIA widnieje Singapur
(w rankingu ICCA na szóstym miejscu), w przy-
padku ICCA triumfuje z kolei Barcelona (we-
dług UIA zajmuje miejsce 11.). Mimo tej
różnorodności nie należy traktować obu doku-
mentów jako wykluczających się. Wręcz prze-
ciwne – wzajemnie się uzupełniają, tworząc
pełniejszy obraz rynku. Wszystko przez kryte-
ria, które chociaż w pewnych punktach pokry-
wają się ze sobą, są inne, pozwalając tym samym
na dotarcie do różnego typu imprez.

Różnice w kryteriach wynikają m.in. z róż-
nych metod badawczych i terminologii. Nie da
się jednoznacznie stwierdzić, które z nich są
bardziej surowe – gdyż są po prostu inne.52
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PIERWSZA DWUDZIESTKA RANKINGU UIA 2017
– MIASTA (GRUPA A)

SINGAPUR
(liczba spotkań w 2017 r.
– 802/procent ogólnej
liczby spotkań na świecie
– 8,5proc.)

BRUKSELA
(757/8 proc.)

SEUL
(639/6,8 proc.)

KOREA POŁUDNIOWA
(liczba spotkań w 2017 r.
– 1105/procent ogólnej
liczby spotkań na świecie –
11,7 proc.)

BELGIA
(804/8,5 proc.)

SINGAPUR
(802/8,5 proc.)

4. Wiedeń (488/5,2 proc.)
5. Tokio (247/2,6 proc.)
6. Bangkok (223/2,4 proc.)
7. Paryż (205/2,2 proc.)
8. Berlin (172/1,8 proc.)
9. Pusan (171/1,8 proc.)
10. Genewa (158/1,7 proc.)
11. Barcelona (155/1,6 proc.)

12. Londyn (153/1,6 proc.)
13. Madryt (143/1,5 proc.)
14. Montreal (135/1,4 proc.)
15. Lizbona (124/1,3 proc.)
16. Kopenhaga (122/1,3 proc.)
17. Helsinki (99/1,1 proc.)
18. Dubaj oraz Czedżu (96/1 proc.)
20. Sztokholm (95/1 proc.)

4. Austria (545/5,8 proc.)
5. USA (536/5,7 proc.)
6. Japonia (425/4,5 proc.)
7. Hiszpania (379/4 proc.)
8. Niemcy (343/3,6 proc.)
9. Francja (337/3,6 proc.)
10. Tajlandia (301/3,2 proc.)
11. Wielka Brytania (287/3,0 proc.)
12. Kanada oraz Szwajcaria (227/2,4 proc.)

14. Holandia (184/2,0 proc.)
15. Australia (174/1,8 proc.)
16. Portugalia (168/1,8 proc.)
17. Włochy (160/1,7 proc.)
18. Zjednoczone Emiraty Arabskie (157/1,7 proc.)
19. Dania (145/1,5 proc.)
20. Finlandia (140/1,5 proc.)
…
29. Polska (52/0,6 proc.)

PIERWSZA DWUDZIESTKA RANKINGU UIA 2017
– KRAJE (GRUPA A)
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W konsekwencji ok. 80 proc. międzynarodo-
wych organizacji zapisanych w bazach danych
ICCA kwalifikuje się także do baz UIA. Pozo-
stałe 20 proc. nie spełnia jednak tych warun-
ków. W efekcie realizowane przez nie imprezy
nie są uwzględniane w tworzonych przez UIA
zestawieniach. Do tego bazy UIA zawierają wie-
le stowarzyszeń, których w swoich zbiorach nie
posiada ICCA. Dzieje się tak dlatego, że
po pierwsze UIA nie ogranicza się – tak jak
ICCA – do imprez odbywających się cyklicznie,
rotujących pomiędzy co najmniej trzema róż-
nymi krajami i gromadzących przynajmniej 50
uczestników. Po drugie, ICCA uwzględnia
w swoim raporcie wydarzenia, za których przy-
gotowanie odpowiadają wyłącznie organizacje
pozarządowe. UIA z kolei uwzględnia również
wydarzenia realizowane przez międzynarodo-
we organizacje rządowe (IGO).

Wreszcie – ICCA i UIA czerpią informacje
z różnych źródeł (choć oczywiście część z nich
się pokrywa – to dane pochodzące od stowarzy-
szeń organizujących spotkania). ICCA pozysku-
je jednak również informacje od swoich
członków, a UIA z organizacji turystycznych.

Nieco więcej wydarzeń (przynajmniej jeżeli
chodzi o tegoroczne raporty) zawiera ranking
stowarzyszenia ICCA – dokładnie 12 558 im-
prez, podczas kiedy w dokumencie UIA znaj-
dziemy ich 10 786. Obecnie pełna wersja
najnowszej edycji International Meetings Sta-
tistics Report autorstwa UIA dostępna jest dla
członków tego stowarzyszenia. Od września te-

go roku będą mogli ją zakupić wszyscy zainte-
resowani w cenie 1100 euro (PDF) lub 1340 eu-
ro (wersja drukowana). W przypadku zamówień
złożonych przed 1 września obowiązują stawki
promocyjne – 888 euro (PDF) oraz 1139 euro
(wersja drukowana).

� Michał Kalarus

POLSKIE MIASTA W RANKINGU UIA (GRUPA A)

WARSZAWA (liczba spotkań
w 2017 r. 24/procent ogólnej
liczby spotkań w Polsce –
46,2 proc./procent ogólnej
liczby spotkań na świecie
– 0,3 proc.)

KRAKÓW
(12/23,1 proc.

/0,1 proc.)

GDAŃSK
(6/11,5 proc./

0,1 proc.)

4. Wrocław (5/9,6 proc./0,1 proc.)

5. Poznań (3/5,8 proc./0 proc.)

6. Łódź oraz Darłowo (1/1,9 proc./0 proc.)

POLSKA – 52 SPOTKANIA
– 0,6 PROC. ogólnej liczby spotkań
na świecie i 29 MIEJSCE zestawieniu ogólnym)
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Żyjemy w czasach po rewolucji mobilnej. Smartfony
są wszechobecne, a nasze przywiązanie do nich tak
duże, że zaglądamy do nich ponad 150 razy dzien-
nie. Dotyczy to również uczestników eventów, któ-
rzy korzystają z telefonów i innych urządzeń
mobilnych w pomieszczeniach konferencyjnych.
Uczestnicy tweetują treści powiązane z eventami,
publikują zdjęcia na Instagramie, fotografują slajdy,
sprawdzają fakty, prowadzą transmisję na żywo i ro-
bią notatki. Ekrany mobilnych urządzeń mogą jed-
nak również stanowić rozpraszającą pokusę i często
używane są do zadań niepowiązanych ze spotkania-
mi. Syreniej pieśni rozjarzonych monitorów trudno
oprzeć się zwłaszcza, gdy prowadzący nie jest ab-
sorbujący albo prezentowany materiał jest nudny
– lub gdy oba te warunki są spełnione!
Gospodarze spotkań, organizatorzy i mówcy po-
winni zadać sobie pytanie: „co zrobić, aby skupić
uwagę uczestników”. Oczywista odpowiedź brzmi:
„dostarczyć zajmujący content i znakomitych mów-
ców”, gdyż w końcu to od nich zależy utrzymanie
zaangażowania publiczności.
Warto też zwrócić uwagę na technologie, które ko-
rzystają z mobilnych urządzeń uczestników i zamiast
odciągać ich uwagę pomagają skoncentrować się
na prezentacji.

TTEECCHHNNOOLLOOGGIIAA  „„SSEECCOONNDD  SSCCRREEEENN””
Omawiana technologia polega na wykorzystaniu
narzędzia do przetwarzania danych (najczęściej
urządzenia przenośnego w rodzaju smartfona lub
tabletu) do udoskonalenia doświadczenia
powiązanego z treściami publikowanymi za
pośrednictwem innego urządzenia lub źródła
informacji, np. telewizji. Rozwiązanie to najczęściej

widzimy w telewizji, ale jest ono również coraz
bardziej powszechne na eventach. Aby dać
uczestnikom możliwości interakcji z treściami
prezentowanymi przez prowadzącego (slajdami,
ankietami, filmami, notatkami, linkami do mediów
społecznościowych), w trakcie prezentacji można je
przesłać w czasie rzeczywistym na inne urządzenie. 

Pojawiły się już pierwsze interesujące narzędzia
eventowe spod znaku „second screen”, które mogą
okazać się pomocne. Oto kilka z nich: 

� Glis ser
Glis ser to ła twe w uży ciu, nie za wod ne i nie dro gie
roz wią za nie ty pu „se cond  scre en” dla even tów.
Udo stęp nia nie ekra nu w cza sie rze czy wi stym od by -
wa się za po śred nic twem Po wer Po in ta, Key no te’a,
Go ogle Sli des lub in ne go pro gra mu uży wa ne go
przez pro wa dzą ce go do pre zen ta cji. Sys tem umoż -
li wia ko rzy sta nie z ani ma cji, przejść i osa dzo nych fil -
mów. Do dat ko wo, Glis ser za wie ra funk cję cy fro wej
se sji Q&A, sond na ży wo, stru mie ni ak tyw no ści
na Twit te rze, ro bie nia no ta tek przez uczest ni ków
oraz na rzę dzi ana li tycz nych. Uczest ni cy uzy sku ją do -
stęp dzię ki we bo wej apli ka cji i nie stan dar do we mu
krót kie mu ad re so wi URL (bez po trze by po bie ra nia
opro gra mo wa nia). Do brej ja ko ści Wi -Fi dla uczest -
ni ków zna ko mi cie wzbo ga ca ca łe do świad cze nie. 

KKoosszztt::
Wszyst kie funk cje opi sa ne po wy żej do stęp ne są
za dar mo. Koszt szer sze go pa kie tu, w tym sper so -
na li zo wa ne go bran din gu, mo de ra cji se sji Q&A, twe -
eto wa nia slaj dów na ży wo, agen dy even tu, ob słu gi
wie lu po miesz czeń, peł nej in te gra cji z Po wer Po in -

tem, peł ne go za rzą dza nia kon tem etc. to ok. 500
GDP/700 USD w przy pad ku ca ło dnio we go even tu.

� MeetingPulse
Esen cję Me eting Pul se nie sta no wi udo stęp nia nie
slaj dów na dru gich mo ni to rach, a dzia ła ją ca w cza sie
rze czy wi stym funk cja Pul se umoż li wia ją ca mów cy
uj rze nie „pul su” po miesz cze nia, w któ rym się znaj -
du je. We bo wa apli ka cja dla uczest ni ków (bez po -
trze by po bie ra nia opro gra mo wa nia) wy świe tla
czte ry przy ci ski. Uczest ni cy mo gą w każ dej chwi li
za gło so wać i w ten spo sób prze ka zać, że 1) po do ba
im się po ka zy wa ny con tent, 2) nie zga dza ją się
z nim, 3) ma ją pro blem z je go zro zu mie niem lub 4)
chcą, aby mów ca przy spie szył tem po. Mów ca wi dzi
na stro je od bior ców i ma moż li wość szyb kiej re ak cji
w mia rę otrzy my wa nia fe ed bac ku. 
We bo wy sys tem do stęp ny jest w nie wy gó ro wa nej
ce nie i za wie ra sze reg do dat ko wych opcji, w tym
son dy na ży wo i se sje Q&A, w któ rych człon ko wie
pu blicz no ści mo gą gło so wać na py ta nia, któ re im się
po do ba ją. W ra zie po trze by do stęp ne są też funk cje
zbie ra nia le adów oraz lo te rie lo so wo wy bie ra ją ce
człon ków pu blicz no ści. 
Pod ko niec pre zen ta cji mów ca lub go spo darz even -
tu mo że zo ba czyć słup ki emo cji pu blicz no ści w ko -
re la cji z osią cza su spo tka nia. Do dat ko wo, ra port
za wie ra wy ni ki sond, od po wie dzi w kwe stio na riu -
szach, py ta nia, gło sy oraz pro fi le uczest ni ków. 

KKoosszztt::
Wersja podstawowa dostępna jest za darmo w
przypadku eventów do 50 uczestników. Dla
eventów do 150 uczestników koszt to 149 USD*, 
a do 300 uczestników – 379 USD*. Wersja

TECHNOLOGIA „SECOND
SCREEN” 
W EVENTACH, CZYLI JAK POKONAĆ
BRAK KONCENTRACJI 

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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enterprise do 1000 uczestników dostępna jest
w cenie 749 USD* (*cena zawiera stale
rozbudowywaną ofertę funkcji budujących
zaangażowanie i oferujących wsparcie).  

� Eve nium Con ne xMe
Po dob nie jak Glis ser, Con ne xMe po sia da funk cje
w ro dza ju we bo we go prze sy ła nia slaj dów, cy -
fro we go ro bie nia no ta tek na slaj dach, udo stęp -
nia nia slaj dów na ży wo, sond zbie ra ją cych opi nie
uczest ni ków, oraz py tań na ży wo. Do dat ko wo,
ofe ru je wie le na rzę dzi ana li zu ją cych za an ga żo -
wa nie uczest ni ków, w tym ge ne ro wa ne przez
pu blicz ność ma py ciepl ne w od po wie dzi na son -
dy i ad no ta cje pro wa dzą cych i pu blicz no ści. 
W od róż nie nia od Glis se ra, Con ne xMe jest czę -
ścią więk szej even to wej apli ka cji, w skład któ rej
wcho dzą agen dy, po wia do mie nia push, pry wat -
ne wia do mo ści do in nych uczest ni ków, oce ny
spo tkań oraz even to we na rzę dzia ana li tycz ne.
Con ne xMe to na tyw na apli ka cja even to wa (do -
stęp na dla sys te mów iOS i An dro id), w któ rej
in te rak tyw ne funk cje ob słu gi wa ne są przez apli -
ka cje we bo we. 

KKoosszztt::
Cena licencji na pojedynczy event zaczyna się
od 999 USD. Pełen zakres funkcji dla grupy do
tysiąca uczestników oraz wsparcie premium to
koszt 2000 USD.
Roczna opłata dla nieograniczonej liczby
eventów wynosi co najmniej 4800-9600 USD.

� ATIV Event Pi lot
ATIV Event Pilot to producent ekskluzywnych
aplikacji mobilnych.  Zaadresowane konkretnie
do dużych spotkań naukowych, zawierają
szczegółowe listy abstraktów, sesji plakatowych
etc. W skład ich oferty wchodzi jednak również
możliwość udostępnienia PowerPointowych
prezentacji łącznie z opcją robienia notatek,
sond i innych funkcji. Rozwiązanie to jest rzadko
spotykane wśród firm zajmujących się
aplikacjami eventowymi. Cena dla pojedynczego
eventu zaczyna się od 10 000-15 000 USD.

Dżin nie wróci już do butelki, z której został
wypuszczony. Korzystanie z urządzeń
mobilnych przez uczestników eventów stało się
normą. Powyższe produkty mogą pomóc ustalić
co odwraca uwagę od działań angażujących
uczestników w treść spotkania oraz ulepszyć
proces uczenia się. 

POŁĄCZYĆ
BIZNES
Z ROZRYWKĄ

Uczest ni cy kon fe ren cji na le żą do naj bar dziej do cho -
do wych go ści od wie dza ją cych na sze mia sta. Nie tyl ko
prze by wa ją w sa lach kon fe ren cyj nych, ale od wie dza ją
też ba ry, re stau ra cje, skle py, ko rzy sta ją z ho te li... Dla -
cze go za tem ro bi my tak nie wie le, aby prze ko nać ich
do te go, aby spę dza li wię cej cza su w od wie dza nych
służ bo wo de sty na cjach? Aby wy da wa li w nich wię cej
pie nię dzy? Dla wie lu z nich udział w kon fe ren cji czy
kon gre sie jest prze cież je dy ną oka zją do po zna nia
miej sca, w któ rym od by wa się ta ka im pre za. Dla te go
po win ni śmy prze ko nać de le ga tów do przy jaz du kil ka
dni wcze śniej i/lub po zo sta nia u nas przez ja kiś czas
po za koń cze niu ob rad. 
Kil ka lat te mu zo sta łem po pro szo ny przez Bu si ness Vi -
sits and Events Part ner ship (bry tyj ska or ga ni za cja zrze -
sza ją ca pod mio ty zwią za ne z sek to rem tu ry stycz nym
i even to wym – red.) o zba da nie te go, w ja ki spo sób
de sty na cje na ca łym świe cie sta ra ją się na kło nić go ści
kon fe ren cyj nych do po zo sta nia na dłu żej. Od kry łem
ma sę cie ka wych po my słów – od Glas gow po Syd ney,
od No we go Jor ku po Pa ryż. 
Jed nym z klu czy do suk ce su jest ko ope ra cja. Fir my zaj -
mu ją ce się pro mo cją miast i re gio nów mu szą współ -
pra co wać z lo kal ny mi ho te la rza mi, fir ma mi tu ry-
stycz ny mi, skle pa mi czy obiek ta mi kul tu ro wy mi. Po to,
aby two rzyć in te re su ją ce „pa kie ty”, re kla mo wa ne ja ko
tzw. wy ciecz ki pre - i post -to uro we. Uczest ni cy kon fe -
ren cji to za pra co wa ni lu dzie, któ rzy nie za wsze ma ją
czas na to, aby sa me mu po szu kać te go ty pu atrak cji. 
Dla te go chęt nie przyj mą go to we ofer ty na spę dze nie
cza su wol ne go. So jusz ni ka mi w tej ma te rii mo gą oka -
zać się or ga ni za to rzy kon fe ren cji i kon gre sów, któ rzy
bę dą pro mo wać ta kie pa kie ty (np. w ma te ria łach in -
for ma cyj nych, na stro nach in ter ne to wych etc.). Ta ka
po li ty ka przy no si obu stron ne ko rzy ści, gdyż or ga ni za -

to rzy zy sku ją no wy ar gu ment za chę ca ją cy po ten cjal -
nych uczest ni ków do za pi sa nia się na ich wy da rze nie:
cie ka we miej sce, w któ rym się od by wa. 
Dru gi ele ment do ty czy dzia łań po dej mo wa nych
znacz nie wcze śniej. To ogól ne pro mo wa nie idei po -
sze rza nia po dró ży służ bo wej o ce le re kre acyj ne
– na eta pie pla no wa nia udzia łu w im pre zie. Zna le zio -
na w po ko ju ho te lo wym bro szu ra pro mu ją ca lo kal ne
atrak cje mo że oka zać się bez u ży tecz na, po nie waż zo -
sta nie do star czo na za póź no. Go ście naj praw do po -
dob niej bę dą mie li już wte dy za bo oko wa ne bi le ty
po wrot ne, bę dą ocze ki wa ni w pra cy i w do mu. Trze -
ba za tem po my śleć o tym wcze śniej, już na eta pie
wy sy ła nia pierw szych za pro szeń na kon fe ren cję. Cho -
dzi o to, by mie li oni czas na roz wa że nie moż li wo ści
prze dłu że nia swo je go po by tu i omó wie nie te go po -
my słu z prze ło żo ny mi i współ mał żon ka mi. Co wię cej,
współ mał żon ko wie mo gą po my śleć o to wa rzy sze niu
im w wy jeź dzie. Do brą stra te gią w tym za kre sie mo -
że po chwa lić się np. Glas gow Co nven tion Bu re au.
Przed sta wi cie le te go biu ra bio rą udział w du żych kon -
fe ren cjach i kon gre sach, któ re w ko lej nym ro ku ma ją
od by wać się w ich mie ście. Bu du ją tam swo je sto isko,
roz da ją bro szu ry in for ma cyj ne, pro mu ją atrak cje tu ry -
stycz ne Szko cji. Dzię ki te mu do cie ra ją do po ten cjal -
nych de le ga tów już z rocz nym wy prze dze niem. Ta kie
ini cja ty wy są cen ne, po nie waż po za koń czo nej im pre -
zie w pe wien spo sób „prze kształ ca ją” tu ry stów biz ne -
so wych w re kre acyj nych. Z ko rzy ścią dla każ dej ze
stron. 
Aby do wie dzieć się wię cej po le cam przy go to wa ny
prze ze mnie ra port „Ma king the most of our bu si ness
vi si tors”, któ ry moż na po brać pod ad re sem: www.bu -
si nessvi sit san de vent spart ner ship.com/re se arch -and -pu -
bli ca tions/re se arch/ca te go ry/4-bvep -re se arch

Rob Davidsons. Dyrektor zarządzający w firmie doradczo-szkoleniowej MICE
Knowledge oraz analityk w Reed Travel Exhibitions. Przez wiele lat pracował 
jako wykładowca na londyńskich uniwersytetach. Jest autorem kilku książek
poświęconych branży spotkań. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych 
z organizacją konferencji, wyjazdów incentive i podróży biznesowych. 
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MICE W OBIEKTYWIE

SPOTKANIE 
Z SINGAPORE

AIRLINES I SINGAPORE
TOURISM BOARD

Data: 21 czerwca 2018 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Polonia Palace

www: www.singaporeair.com,
www.stb.gov.sg

NOVOTEL POZNAŃ
CENTRUM W NOWEJ

ODSŁONIE
Data: 25 czerwca 2018 r.

Miejsce: Poznań, Novotel Poznań
Centrum

www: www.accorhotels.com
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MEET THE BIDDER
Data: 27 czerwca 2018 r.

Miejsce: Warszawa, Sound Garden Hotel
www: www.meet-the-bidder.com
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I OLIMPIADA BRANŻY
EVENTOWEJ 

– ARŁAMÓW MICE
GAMES

Data: 1-3 lipca 2018 r.
Miejsce: Ustrzyki Dolne, Hotel Arłamów

www: www.arlamow.pl

Fo
t. 

TH
IN

K 
M

IC
E 

(6
)

MICE W OBIEKTYWIE



THE MEETINGS
SHOW 2018

Data: 27-28 czerwca 2018 r.
Miejsce: Londyn, Wielka Brytania 

www: www.themeetingsshow.com

MICE W OBIEKTYWIE
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