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Galaxy International Convention Center (GICC) ma być jednym z najnowocześniejszych i najbardziej
uniwersalnych centrów konferencyjnych – nie tylko w Chinach, ale w całej Azji.

MAGAZYN BRANŻY SPOTKAŃ
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„Przemysł spotkań stał się prawdziwym kreatorem przemian gospo-

darczych i społecznych. I to na szeroką skalę” – tak brzmiało pierwsze

zdanie wypowiedziane przez Sherrifa Karamata, przewodniczącego

i dyrektora generalnego PCMA, podczas rozmowy jaką mieliśmy

okazję odbyć na targach IMEX America w Las Vegas (cały wywiad

znajdziecie w dziale THINK DESTINATION, gorąco polecam).

Brzmi poważnie. W pierwszej chwili można nawet odnieść wraże-

nie, że zbyt górnolotnie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego,

że branża MICE jest ważna. W każdym ze swoich aspektów potrafi

przynieść wiele korzyści zleceniodawcom wydarzeń, wpisujących się

w jej ramy. Na usta ciśnie się jednak pytanie, czy rzeczywiście ma aż

tak duże znaczenie, tak wielką moc sprawczą, żeby „zmieniać świat”?

Sherrif, jakby czytając w moich myślach (i zapewne w myślach wielu

Czytelników), od razu dodał: „mówię to bez cienia przesady”, przy-

wołując chwilę potem całą masę argumentów, potwierdzających

tę tezę. Argumentów, z którymi nie sposób się nie zgodzić…

Oczywiście, jeżeli ocenimy przemysł spotkań tylko pod kątem

doraźnych profitów, jakie spotkania przynoszą firmom zajmującym

się ich organizacją, a także obiektom hotelowym, konferencyjnym,

podwykonawcom, destynacjom czy wreszcie zleceniodawcom,

dojdziemy zapewne do wniosku, że jest to po prostu dobry biznes

(mimo wielu nękających go problemów, o których na łamach THINK

MICE piszemy często i będziemy pisać jeszcze nieraz). Biznes, z któ-

rego – mówiąc nieco kolokwialnie – „da się wyżyć”. Podobnie jak np.

z produkcji kosmetyków, suplementów diety, handlu samochodami

czy nieruchomościami. To dobra wiadomość. Ale na naszą branżę

trzeba spojrzeć nieco szerzej.

„When we meet, we change the world” brzmi hasło spopularyzowane

przez stowarzyszenie Meeting Professionals International (MPI),

wpisujące się znakomicie w słowa Sherrifa Karamata. Dzieje się tak,

ponieważ dzięki imprezom MICE ludzie spotykają się ze sobą,

rozmawiają, planują. Wystarczy przywołać międzynarodowe konfe-

rencje i kongresy naukowe. W ich trakcie kilkuset (a niejednokrotnie

znacznie więcej) wybitnych specjalistów

w swoich dziedzinach uczy się od siebie,

wymienia doświadczeniami, know-how

i w konsekwencji wprowadza zupełnie

nowe rozwiązania służące nie tylko im

samym, lokalnym społecznościom, ale

nam wszystkim. Podobnie rzecz ma się

w przypadku imprez o charakterze

politycznym, a także eventów

dużych firm i korporacji. Biorąc

pod uwagę powyższe przykłady,

bez cienia przesady można po-

wiedzieć, że MICE, zbierając róż-

nych interesariuszy, służy

rozwojowi innowacyjnej nauki,

przyciąga nowe inwestycje, popra-

wia kondycję gospodarki. Właśnie

to sprawia, że branża spotkań stała

się dzisiaj globalną platformą trans-

formacji gospodarczej i społecznej.

Generowane przez nią korzyści mo-

gą być ogromne.

Warto o tym pamiętać, aby wykorzystywać ten argument w rozmo-

wach z reprezentantami różnych instytucji (w tym także rządowych)

mających wpływ na rozwój naszego sektora, a niekoniecznie uświa-

damiających sobie jego znaczenie (i przez to często go lekceważą-

cych). MICE w wielu kręgach nadal postrzegany jest tylko jako część

turystyki, co najwyżej rządzącej się nieco innymi prawami.

W błąd wprowadza samo nazewnictwo, w tym wciąż używany, cho-

ciaż chyba nie do końca trafny, termin „turystyka biznesowa”. Powią-

zania pomiędzy MICE a turystyką naturalnie istnieją, ale istota

przemysłu spotkań leży już zupełnie gdzie indziej.

Michał Kalarus

WIĘCEJ NIŻ MOGŁOBY
SIĘ WYDAWAĆ
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BARTOSZ BIESZYŃSKI
przewodniczący Rady
Programowej

ELENA DAWIDCZYK
kierownik Zespołu Zakupów
Usług Marketingowych
w PKN ORLEN

AGNIESZKA SOŁTYSIAK
partner endorfina events

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

ANDRZEJ HULEWICZ
wiceprezes Mazurkas Travel
Poland

RAFAŁ MRZYGŁOCKI
dyrektor generalny ARAM

LESZEK SKIBIŃSKI
prezes zarządu Grupy TSO

RENATA TABERSKA
marketing manager TUiR Warta

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

MARIUSZ NOWAK
dyrektor generalny Ministry Of
Creativity, właściciel MPLUSM
Event Marketing, członek
zarządu Klubu Agencji
Eventowych (KAE)
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Brave Agency została zwycięzcą
tegorocznej edycji konkursu bran-
ży zakupowej PROCON Awards
w kategorii Creative Services.
Wyróżnienia (w tej samej katego-
rii) zdobyły Mea Group oraz Ker-
ris Group. Ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród miało miej-

sce 21 października br., podczas gali odbywającej się w ramach konferencji PROCON/POLZAK. Ty-
tuł Dostawcy Roku (Supplier of the Year) w konkursie PROCON Awards przyznawany jest w trzech
kategoriach: IT, Logistics i Creative Services. W tej ostatniej rywalizowały ze sobą firmy działające
w branży eventowej – do drugiego etapu zakwalifikowały się: Kerris Group, Brave Agency, Allegro
Brand Experience Agency, endorfina events oraz Mea Group. Finaliści PROCON Awards w kate-
gorii Creative Services to firmy, które wyróżniają się m.in. konsekwencją w realizacji wyznaczonych
celów, stabilnym wzrostem w oparciu o jasną wizję i strategię rozwoju przedsiębiorstwa, innowa-
cyjnością w działaniu oraz podejmowaniem różnorodnych aktywności na rzecz branży. Pod uwa-
gę brane są też: nowatorskie myślenie, elastyczność działania i zdolność szybkiego reagowania
na zmienność okoliczności środowiskowo-biznesowych. mk

Rozpoczęły się przygotowania do przyszłorocznej
edycji targów RemaDays Warsaw. Impreza
odbędzie się po raz szesnasty – w dniach 12-14
lutego 2020 r. w Międzynarodowym Centrum
Targowo-Wystawienniczym Ptak Warsaw Expo
w podwarszawskim Nadarzynie.
W dwóch halach wystawienniczych (E, F) posze-
rzone zostaną alejki, co ma podnieść komfort od-
wiedzających. Na całym terenie nie zabraknie też
stref wypoczynku. Wzrost liczby uczestników
sprawia, że całkowita powierzchnia wystawienni-
cza również zostanie powiększona.
Według analiz przeprowadzonych na podstawie
targowych ankiet, aż 70 proc. tegorocznych
uczestników RemaDays potwierdziło chęć wzię-
cia w nich udziału również w przyszłym roku. Jak
zapowiadają organizatorzy można spodziewać
się, że najnowsze osiągnięcia branży artykułów
i usług reklamowych zaprezentuje wtedy co naj-

mniej 800 wystawców. Już teraz na stronie tar-
gów dostępna jest lista firm, które do tej pory
zgłosiły swój udział. Wyszukiwarka umożliwia zna-
lezienie wystawców po nazwie firmy, produktu,
usługi lub numerze stoiska, a także kraju. Moż-
na też pobrać całą listę w formacie PDF oraz
z wyprzedzeniem umówić spotkanie z interesu-
jącymi kontrahentami.mk

Trwają przygotowania do
REMADAYS WARSAW 2020

AGENCJE EVENTOWE
wśród zwycięzców
PROCON Awards 2019
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6 listopada 2019 r., GALA COLUMBUS
DAY, Renaissance Warsaw Airport Hotel,
Warszawa

13 listopada 2019 r., KONFERENCJA
EVENT BIZNES, Centrum Targowo-
Kongresowe Global EXPO, Warszawa
– PATRONAT THINK MICE

14 listopada 2019 r., SZKOLENIE:
EVENT MANAGER. PRZYGOTOWANIE
DO PRACY W BRANŻY EVENTOWEJ,
Legionowa 31A, Warszawa

19-21 listopada 2019 r., IBTM WORLD,
Barcelona, Hiszpania – PATRONAT
THINK MICE

20-22 listopada 2019 r., TARGI
HORECA/GASTROFOOD,
Międzynarodowe Centrum Targowo-
Kongresowe EXPO Kraków, Kraków

21-23 listopada 2019 r., 27.
MIĘDZYNARODOWE TARGI
TURYSTYCZNE TTWARSAW, Pałac
Kultury i Nauki, Warszawa – PATRONAT
THINK MICE

25 listopada 2019 r., SZKOLENIE:
ORGANIZACJA IMPREZ MASOWYCH.
PLANOWANIE. DOKUMENTACJA.
BEZPIECZEŃSTWO, Legionowa 31A,
Warszawa

25-26 listopada 2019 r.,
KONFERENCJA HOTEL TRENDS
POLAND & CEE, Sofitel Warszawa
Victoria, Warszawa

26 listopada 2019 r., MEET THE
BIDDER GRAND EDITION, Arche Hotel
Krakowska, Warszawa – PATRONAT
THINK MICE

GRUDZIEŃ
3 grudnia 2019 r., SZKOLENIE:
POMYSŁ VS. RZECZYWISTOŚĆ –
STUDIUM WYKONALNOŚCI KREACJI
EVENTOWEJ, Al. Jerozolimskie 49,
Warszawa

3-5 grudnia 2019 r., IAEE EXPO!
EXPO!, Las Vegas, USA
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„Let Convention Bureaus Flourish.
Ensure Positive Interpersonal Rela-
tions” – taki tytuł nosi nowa książ-
ka autorstwa Krzysztofa Celucha.
Opracowanie przedstawia wyniki
dwuletnich badań dotyczących bu-
dowania relacji interpersonalnych
w przemyśle spotkań na przykładzie
organizacji convention bureaux.
W sześciu rozdziałach autor przed-
stawia analizę nauk o zarządzaniu
w kontekście relacji interpersonalnych oraz
rolę konkurencyjności organizacji w XXI w. Defi-
niuje branżę spotkań oraz prezentuje convention

bureaux, jako przykład efektywnie
działających organizacji – dzięki dłu-
gotrwałym, wewnętrznym relacjom
interpersonalnym. Wszystko podpar-
te jest prezentacją wyników badań
empirycznych przeprowadzonych
na całym świecie – zarówno w kon-
tekście jednego respondenta, jak
i całej organizacji.
Celuch udowadnia, że w takich
organizacjach, jak convention bureaux,

osoby zarządzające muszą skupiać się na zarzą-
dzaniu relacjami, bo to od nich przede wszystkim
zależy sukces biznesowy. mk

We wrześniu zakończył się trwający blisko dzie-
więć miesięcy remont wnętrza wrocławskiej
Hali Stulecia. Jednym z najważniejszych elemen-
tów prac była wymiana podłogi w Sali Widowi-
skowej na betonową, o nośności 1500 kg/mkw.
– Niestety dotychczasowa podłoga nie pozwala-
ła na organizację niektórych wydarzeń, które wy-
magają wprowadzenia na płytę główną dużego
tonażu. Podłoga ta zaburzała również akustykę
obiektu i nie była trwała – tłumaczy Magdalena
Piasecka, prezes Hali Stulecia. W trakcie remontu
wymieniono również 256 rolet okiennych,
a na widownię zakupiono ruchome trybuny, któ-
re można swobodnie przesuwać, składać i cho-
wać pod podłogą za pomocą wind technicznych.
Nowe rozwiązania są dostosowane do potrzeb
oraz charakterystyki funkcjonowania obiektu, czyli
do konieczności szybkiej zmiany aranżacji na po-
trzeby realizacji następujących po sobie wydarzeń
o różnorodnym charakterze. Pod stropem nowej
podłogi powstaje przestrzeń wystawiennicza z do-
stępem dla osób niepełnosprawnych. Będzie ją
można wykorzystywać m.in. jako dodatkowe
sale przy organizacji konferencji czy bankietów.
Hala Stulecia to kluczowy dla branży MICE obiekt

eventowy na Dolnym Śląsku, od 2006 r. wpisany
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
jako jedno z najważniejszych osiągnięć architektu-
ry modernistycznej. mk

HALA STULECIA
ponownie OTWARTA

UKAZAŁA SIĘ NOWA KSIĄŻKA
KRZYSZTOFA CELUCHA
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Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) oraz Polska
Organizacja Turystyczna (POT) ogłosiły powstanie
Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu
Spotkań. Informacja ujrzała światło dzienne 21 paź-
dziernika br., podczas Gali Ambasadorów Kongresów
Polskich w Katowicach.
Program Wsparcia dla Przemysłu Spotkań działa
w oparciu o założenia Programu Ambasadorów
Kongresów Polskich, który realizowany jest od 1998 r.
wspólnie przez POT oraz Stowarzyszenie Konferencje
i Kongresy w Polsce (SKKP). Jego celem jest zapewnienie biletów lotniczych
przedstawicielom świata nauki, kultury, sportu, biznesu i innych środowisk
(tzw. Ambasadorom Kongresów), aby mogli aktywnie uczestniczyć w proce-
sie pozyskiwania do Polski kolejnych międzynarodowych spotkań i wydarzeń
biznesowych, tj. konferencji, kongresów i targów. Bilety lotnicze, o które
mogą wnioskować, umożliwią im dotarcie z kongresową ofertą Polski do de-
cydentów, tj. właścicieli międzynarodowych wydarzeń. – Przemysł spotkań
to tzw. sektor przyszłości, oferujący wysokiej jakości usługi i sprzedaż warto-

ści intelektualnych. Jest on jednym z najbardziej nowo-
czesnych sektorów gospodarki krajów rozwiniętych.
Szacuje się, że w Polsce powiększa dochody narodo-
wego PKB o ponad 1 proc., tworzy setki tysięcy miejsc
pracy i generuje wielomiliardowe obroty. Rozwój tego
sektora jest jednym z kluczowych priorytetów promo-
cyjnych POT, w ramach której działa Poland Conven-
tion Bureau (PCB). Dlatego cieszymy się, że będzie nas
wspierał nasz narodowy przewoźnik PLL LOT
– powiedział Robert Andrzejczyk, prezes POT.

W ostatnim czasie współpraca i synergia działań prowadzonych przez regio-
nalne i miejskie biura convention, lokalnych ambasadorów i branżę spotkań
oraz wsparcie samorządowe i rządowe pozwoliły m.in. na pozyskanie
do Katowic Światowej Konferencji Antydopingowej WADA 2019. Również
w tym roku we Wrocławiu odbyło się największe, doroczne spotkanie poli-
tologów i socjologów w Europie – European Consortium for Political
Research 2019. W przyszłym roku Poznań będzie z kolei gościł International
Congress of Historical Sciences (ICHS) 2020.mk

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach (MCK) odbyła się Gala Ambasa-
dorów Kongresów Polskich, podczas której uho-
norowano laureatów Programu oraz oficjalnie
ogłoszono skład Kapituły na lata 2020-2023.
Program Ambasadorów Kongresów Polskich reali-
zowany jest wspólnie przez Polską Organizację
Turystyczną (POT) oraz Stowarzyszenie Konfe-
rencje i Kongresy w Polsce (SKKP). Tym razem Ka-
pituła zdecydowała o przyznaniu 18 tytułów
Ambasadora Kongresów Polskich, a także trzech ty-
tułów Mecenasa Kongresów Polskich. Podczas Gali
wręczono również statuetkę dla Mecenasa Gali,

którą w tym roku nagrodzono Grupę MTP za za-
pewnienie wsparcia technologicznego i logistyczne-
go dla zeszłorocznego wydarzenia. Za wkład
w rozwój regionu śląskiego wyróżniono z kolei mia-
sto Katowice, w którym w 2018 r. odbył się
największy międzynarodowy kongres – COP24.
Wydarzenie zorganizowała Grupa MTP, a uczestni-
czyło w nim 20 tys. osób. W trakcie spotkania w Ka-
towicach oficjalnie ogłoszono także skład nowej
Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Pol-
skich. Na wniosek Roberta Andrzejczyka, prezesa
POT oraz Pauli Fanderowskiej, prezes SKKP, prze-
wodniczącym Kapituły na lata 2020-2023, jedno-

głośnie wybrano prof. Marka Pewełczyka, prorek-
tora ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej. Gala sta-
ła się również okazją do inauguracji Narodowego
Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań. W jej
trakcie poinformowano też o powołaniu czterech
Klubów Ambasadora Kongresów. Kraków, Warsza-
wa, Wrocław i Poznań oficjalnie sformalizowały
współpracę i zawarły porozumienia pomiędzy POT,
SKKP oraz lokalnymi convention bureaux. Współ-
tworzącymi kluby są ponadto operatorzy obiektów
(w Poznaniu – MTP, operator Targów Poznańskich;
w Krakowie – KBF, operator ICE Kraków).
Tradycyjnie przy okazji Gali zorganizowano dwa
wydarzenia towarzyszące – konferencję Silesia Me-
etings Challenge przygotowaną przez SKKP oraz
spotkanie miejskich i regionalnych biur marketingu
miejsc. Wzięli w nim udział przedstawiciele conven-
tion bureaux z Warszawy, Krakowa, Wrocławia,
Poznania, Katowic, a także Lublina, Torunia i Łodzi
oraz gościnnie Gdyni (UM Gdynia) i regionu śląskie-
go (Śląska Organizacja Turystyczna). W obradach
uczestniczyła również Marta Wiśniewska, kierow-
nik sekcji MICE działu wsparcia sprzedaży PLL LOT
oraz Paula Fanderowska, prezes SKKP.
Kolejna Gala Ambasadorów Kongresów Polskich
odbędzie się 7 października 2020 r. w Teatrze
Muzycznym w Gdyni. mk

Powstał NARODOWY PROGRAM WSPARCIA dla Przemysłu Spotkań

UHONOROWANO Ambasadorów
i Mecenasów Kongresów Polskich
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W warszawskim Arche Hotel Krakowska odbędzie się 26. edycja Meet
The Bidder Smart Fairs. W imprezie weźmie udział ponad 300 ekspertów
branży turystycznej – profesjonalnych usługodawców z całego świata oraz
organizatorów wyjazdów, którzy reprezentują polskie agencje incentive
i biura podróży.
Meet The Bidder organizowany jest nieprzerwanie od 2011 r. Tegoroczna
edycja to największe przed-
sięwzięcie w historii. Trady-
cyjnie już jego główną część
stanowić będą spotkania B2B
dotyczące organizacji wyjaz-
dów, eventów i konferencji
dla grup, luxury travel, a także
usług dla turystów indywidu-
alnych (wyjazdy dla par,
rodzin, przyjaciół, osób po-
dróżujących solo etc.). Średnia liczba spotkań, którą może odbyć w ciągu
dnia jeden odwiedzający to 13-15 merytorycznych rozmów. W tym roku
obecni będą reprezentanci firm m.in. z Hiszpanii (kraj ma status Diamento-
wego Partnera imprezy), Argentyny, Birmy, Chin, Estonii, Grecji, Gruzji,
Hawajów i Stanów Zjednoczonych, Jamajki, Korei Płd., Kuby i Słowenii.
Biznesowy dzień zakończony zostanie branżową galą ITEx NIGHT, której

współgospodarzem jest SITE Poland, a entertainment partnerem – Rock
Your Business. Imprezie towarzyszyć będzie również Hosted Bidder
Programme. Jego autorski scenariusz dedykowany jest 30-stu zagranicznym
agencjom MICE (m.in. venue finders, event & meeting planners).
Cel przedsięwzięcia to prezentacja potencjału Polski w przemyśle spotkań,
wzmocnienie pozytywnego, nowoczesnego wizerunku naszego kraju oraz

uwypuklenie charakteru
Warszawy i okolic. Grupa
hosted buyersów m.in.
z Australii, Belgii, Danii,
Stanów Zjednoczonych
i Włoch weźmie udział
w trzydniowej inspekcji
najciekawszych obiektów
eventowychi atrakcji regionu
(projekt realizowany jest

we współpracy z Mazurkas DMC, Mazurkas Transport, Mazowiecką
Regionalną Organizacją Turystyczną, Warszawską Organizacją Turystyczną
oraz Arche Hotele.
Uczestnictwo w Meet The Bidder Smart Fairs jest bezpłatne dla organizato-
rów turystyki wyjazdowej. Warunkiem udziału jest rejestracja. Głównym
partnerem medialnym przedsięwzięcia został THINK MICE. mk

Pod koniec października w Hotelu Arłamów
zorganizowano kolejną edycję Arłamów Business
Challenge (ABC). W imprezie, której motywem
przewodnim była ekologia i zrównoważony roz-
wój, wzięli udział przedstawiciele firm i korpora-
cji z całej Polski, które organizują wydarzenia
w sektorze MICE.
Tegoroczny program, podobnie jak przed
rokiem, podzielony został na dwie części: mery-
toryczną oraz aktywną. Pierwsza z nich rozpo-
częła się prezentacją projektu EKO Arłamów
oraz wykładem Wojciecha Herry na temat

polityki Zero Waste przy planowaniu i zarzą-
dzaniu organizacją eventów. Magdalena Kondas
(meetingplanner.pl), poprowadziła debatę
o zrównoważonych eventach. W programie
nie zabrakło też szkolenia dotyczącego projek-
towania contentu i komunikacji wydarzeń
(Agnieszka Nadstawna, trener, coach). W dru-
giej części uczestnicy zmierzyli się ze sobą
w grze „Arłamów bez kurtyny”, mieli też m.in.
okazję wziąć udział w akcji sadzenia drzew
i zapoznać się z autorskim programem Hotelu
Arłamów dla grup o nazwie „Holistic MICE”.mk

II edycja Arłamów
BUSINESS CHALLENGE

W połowie czerwca br. IBTM (część Reed Travel
Exhibitions) ogłosił uruchomienie nowych targów
dedykowanych branży MICE w regionie Azji i Pacyfi-
ku. Pierwsza edycja IBTM Asia Pacific odbędzie się
w dniach 6-8 kwietnia 2020 r. w Marina Bay Sands
Expo & Convention Centre w Singapurze. THINK
MICE objął imprezę patronatem medialnym.
IBTM Asia Pacific to kolejny event w portfolio IBTM,
po targach IBTM World w Barcelonie, IBTM Ameri-
cas w Meksykau, IBTM China w Pekinie, IBTM
Arabia w ZEA i IBTM Africa w RPA. W targach wezmą
udział międzynarodowi, regionalni i lokalni organizato-
rzy spotkań oraz meeting plannerzy, którzy pojawią
się na nich w charakterze hosted buyersów. Zapro-
szenia do programu będą spersonalizowane, co ma
dać gwarancje właściwej selekcji i co za tym idzie wy-
sokiej jakości spotkań. Podczas trzech dni zaplanowa-
no szereg rozmów B2B, a także sesje edukacyjne
i wydarzenia networkingowe.mk

THINK MICE
na IBTM Asia Pacific
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Na rynku MICE pojawił się nowy gracz. Chodzi
o firmę Insider, specjalizującą się w reprezentacji
zagranicznych DMC (destination management
company) w Polsce. Jej oficjalny start miał miejsce
na początku października.
Insider nawiązał już współpracę z kilkoma profe-
sjonalnymi partnerami z różnych krajów świata.
Chodzi o biura: Malta Uncut z Malty, Proactiff
z Francji, Yael Group z Izraela, Go Travel z Mada-
gaskaru oraz Magic Travels działające w ZEA,

Omanie, Jordanii, Armenii, Gruzji, a niedługo tak-
że w Libanie. – Podróżuję od 24 lat, byłam w pra-
wie 90 krajach na różnych kontynentach. Marzę,
aby ludzie szanowali się wzajemnie, byli życzliwi
i tolerancyjni – tego nauczyły mnie moje wędrów-
ki po świecie. Insider stawia na kontakty z tubylca-
mi, dbałość o środowisko i lokalne akcenty
w poznawaniu destynacji. Takie aktywności chce-
my promować wśród branży – powiedziała Ka-
tarzyna Zegan, właścicielka Insider.mk

W Dniu Edukacji Narodowej (14 października br.)
Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
(SKKP) uruchomiło serię certyfikowanych szko-
leń dla branży kongresowo-eventowej pod na-
zwą „Akademia SKKP”.
Organizacja kongresów i konferencji, szczególnie
dla klienta stowarzyszeniowego, znacząco różni
się od organizacji eventu dla klienta korporacyjne-
go. Jak pokazały praktyki zagraniczne, o sukcesie
pozyskiwania imprez stowarzyszeniowych decy-
duje znajomość specyfiki tego sektora. Bez
wiedzy na temat procedury oceniania oferty, eta-
pów bidowania, czy aspektów, na które zwraca
uwagę komisja oceniająca, szanse na wygranie
przetargu są niewielkie. – Stąd potrzeba wpro-
wadzenia na rynek szkoleń dedykowanych pod-
miotom pracującym z klientem stowarzysze-
niowym – powiedziała Anna Górska, wiceprezes
ds. współpracy międzynarodowej w SKKP.
Elementem wyróżniającym Akademię ma być
jej „międzynarodowość”, czyli czerpanie z wie-

dzy i przykładów organizacji zagranicznych
oraz akredytacja SKKP, którą uzyskają podmio-
ty biorące udział w szkoleniu. Podniesie to ich
wiarygodność na rynku spotkań. Szkolenia po-
dzielone będą na cztery sektory. W zależności
od specyfiki działalności klienta zamawiającego,
moduły tematyczne będą różniły się treścią.
Wykładowcami Akademii SKKP są Anna Gór-
ska i Katarzyna Cioch, wiceprezes ds. nauki
i rozwoju w SKKP.
Oprócz tego SKKP ogłosiło konkurs na najlepszą
pracę dyplomową z obszaru turystyki biznesowej
– „Przemysł spotkań na 5”. Ma to być okazja dla
młodych osób do pogłębienia wiedzy z zakresu
sektora MICE, ale także do przedstawienia wła-
snego punktu widzenia, a przede wszystkim po-
znania wielu profesjonalistów działających w tej
branży. Tematyka zgłaszanych prac powinna wią-
zać się z szeroko rozumianymi obszarami funk-
cjonowania turystyki biznesowej/przemysłu
spotkań/MICE, w tym obejmować jeden z ob-
szarów: ocena bieżącej kondycji branży, anali-
za trendów i zmian zachodzących w Polsce
i na świecie, propozycja rozwiązań, które warto
zastosować w branży, analiza wpływu branży
na gospodarkę Polski lub regionu.
W kapitule konkursu znalazł się m.in. Michał Kala-
rus, redaktor naczelny THINK MICE. Łączna
pula nagród wynosi 6 tys. zł, a termin nadsyłania
prac upływa 15 grudnia br.mk

Nowe INICJATYWY
EDUKACYJNE SKKP
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ICCA (International Congress and Conven-

tion Association) opracowała w ostatnich

latach szereg inicjatyw mających na celu ści-

ślejsze zaangażowanie stowarzyszeń.

Obejmowały one m.in. uruchomienie dedy-

kowanego im portalu i zwiększenie udziału

przedstawicieli tego typu organizacji w spotka-

niach i warsztatach ICCA. Kolejnym krokiem

jest włączenie stowarzyszeń do społeczności

ICCA jako prawdziwych partnerów w ra-

mach ICCA Association Community.

Grupą docelową projektu są managerowie

wyższego szczebla decydujący o tym, gdzie

odbędą się międzynarodowe spotkania re-

prezentowanych przez nich stowarzyszeń.

Muszą być to organizacje pozarządowe, po-

siadające przynajmniej jedno międzynarodo-

we spotkanie rotacyjne, które odbywa się

regularnie i liczy minimum 50 uczestników.

Korzyści z udziału w projekcie to przede

wszystkim: edukacja i wiedza specjalistycz-

na (dostęp do zasobów online i możliwość

uczestnictwa w wydarzeniach ICCA), dostęp

do bazy danych ICCA, zawierającej szczegóły

dotyczące spotkań międzynarodowych sto-

warzyszeń i kontaktów w innych stowarzy-

szeniach oraz dostęp do narzędzia Big Data

Search Tool (pozwalającego wyszukać poten-

cjalnych mówców i sponsorów).

Inicjatywa jest również ważna dla ICCA i jej

członków. Projekt doprowadzi do efektyw-

niejszego zbierania i wprowadzania danych

w bazie ICCA. Będzie też więcej bezpośred-

nich, nieformalnych możliwości nawiązywania

kontaktów i relacji ze stowarzyszeniami mię-

dzynarodowymi poprzez lepszą frekwencję

ich przedstawicieli w wydarzeniach ICCA.

Opłata roczna dla stowarzyszeń w ramach

projektu ICCA Association Community

wynosi 250 euro. ag

POD MARKĄ ICCA
POWSTAŁA GRUPA
DEDYKOWANA
STOWARZYSZENIOM

INSIDER – nowa firma na rynku MICE
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TARGI

MITM AMERICAS
OTWIERAJĄ KUBĘ NA MICE
Kuba kusi organizatorów wydarzeń MICE nie tylko niepowtarzalnym klimatem, ale też pięknymi plażami,
przyrodą i bogatą kulturą. Ukazaniu potencjału tego kraju, ale też innych państw w regionie Ameryki Środ-
kowej miały służyć tegoroczne targi MITM Americas. Ich 23. edycja odbyła się w październiku w Hawanie.

MITM Americas zgromadziły 187 uczest-
ników z 27 krajów. Wśród nich największą
grupę stanowili przedstawiciele agencji in-
centive, korporacyjni i stowarzyszeniowi me-
eting plannerzy oraz touroperatorzy. W ciągu
dwóch dni odbyli oni ponad 4,1 tys. spotkań
z wystawcami. Jak podają organizatorzy sza-
cunkowa wartość nawiązanych na podstawie
tych rozmów kontaktów biznesowych może
wynieść nawet 250 mln dolarów.

NACISK NA PROMOCJĘ
MITM Americas są imprezą rotującą po-

między krajami Ameryki Północnej i Środ-
kowej. Ich celem, poza umożliwieniem
rozmów na stoiskach, jest promocja destyna-
cji, w której aktualnie goszczą. W tym roku,
już po raz czwarty (i drugi z kolei) targi
odbywały się na Kubie. Z informacji prze-
kazanych przez organizatorów wynika, że
w przyszłym roku ma być podobnie. Wszyst-
ko za sprawą działań prowadzonych przez
kubańskie ministerstwo turystyki (Ministry

of Tourism of Cuba), które dostrzegło duży
potencjał płynący nie tylko z inwestycji w tu-
rystykę indywidualną, ale także biznesową.
Dlatego, po przeanalizowaniu korzyści, jakie
przyniosły MITM Americas rok temu, pod-
jęto decyzję, aby przyciągnąć to wydarzenie
do siebie po raz kolejny. – Turystyka w na-
szym kraju dopiero ożywa, przemysł spotkań
w szczególności. Dlatego tego typu spotkania
są dla nas tak ważne. Chcemy móc pokazać
swoją ofertę, nawiązywać nowe kontakty
i rozwijać biznes – powiedziała Claudia Gar-
cia Martinez, project manager w firmie DMC
Cuba For Groups. Dotyczy to także klientów
z Polski, którzy coraz częściej wybierają
Kubę, jako destynację incentive. – Zaintere-
sowanie na pewno rośnie. To m.in. zasługa
polepszającego się serwisu i infrastruktury
oraz dobrych połączeń lotniczych – zarówno
tych realizowanych przez Air France czy
KLM, jak i czarterowych. Przynajmniej kil-
ka razy w roku spływają do nas zapytania
o ten kierunek, pojawiają się realizacje – mó-

wiła Sylwia Alankiewicz-Mikulska, senior
project manager M&E w BCD Meetings
& Events (Air Club Travel Center).

CIEKAWA OFERTA
Sam kraj, jeżeli chodzi o MICE, ma sporo

do zaoferowania. Najczęściej wybieranym
scenariuszem na incentive jest krótki pobyt
w Hawanie (1-2 dni), po którym następuje
transfer do jednego z resortów. – Z racji odle-
głości przeważnie jest to Varadero lub naj-
bliższe okolice. Chociaż nie tylko. Wśród
dodatkowych atrakcji na pierwszy plan wysu-
wa się przejazd słynnymi, starymi amerykań-
skimi samochodami z lat 40., 50. i 60. (m.in.
Buick, Chevrolet, Plymouth, Ford). Nie bra-
kuje też lunchów oraz kolacji w oryginalnych
venues, a w przypadku pobytu nad morzem
po prostu na plaży – powiedziała Claudia
Garcia Martinez. W program wplatane są za-
zwyczaj degustacje rumu, cygar i oczywiście
dużo kubańskiej muzyki na żywo. Popular-
nością cieszą się poza tym rejsy na łodziach
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i katamaranach, łączone często ze snorkelin-
giem. – Tym co szczególnie rzucało się w oczy
na targach był fakt, że miejscowe biura DMC
mają bardzo ciekawe, innowacyjne pomysły,
które potrafią uatrakcyjnić wyjazdy. Oferty są
oryginalne, ponieważ ich twórcy chcą w ja-
kiś sposób odróżnić się od konkurencji,
zaskoczyć uczestników. Kuba to bardzo róż-
norodna destynacja. Bogactwo kulturowe,
muzyka, niepowtarzalny klimat tego miejsca,
do tego zachwycająca natura – to wszystko
można pokazać w podróżach incentive – po-
wiedziała Natalia Święchowicz, sales mana-
ger w Planet Escape.

RACZEJ DOBRE ROZMOWY
Z racji lokalizacji targi MITM Americas

skupiały się oczywiście na Kubie. Tę domi-
nację dało się zauważyć nie tylko przegląda-
jąc listę wystawców, ale również uczestnicząc
w imprezach networkingowych (m.in. w wy-
cieczce po Hawanie przygotowanej przez Ca-
ribbean Tours oraz uroczystej kolacji
w ogrodach hotelu Nacional de Cuba), któ-
rych motywem przewodnim było przypada-
jące w listopadzie 500-lecie Hawany, a także
w wyjazdach post-tourowych do Cayo Guil-
lermo i Varadero. Nie znaczy to jednak że
w hali nie pojawili się wystawcy z innych
państw. – Były m.in. firmy z Meksyku, Pana-
my, Kostaryki, a nawet Hiszpanii. Do tego
spora część z wystawiających się w Hawanie
sieci hotelowych ma też swoje obiekty w in-
nych krajach w regionie, co pozwoliło lepiej
poznać ich ofertę – mówiła Natalia Święcho-

wicz. Ponieważ trzon imprezy stanowiły jak
zwykle spotkania B2B, organizatorzy starali
się dobrać hosted buyersów w taki sposób,
aby były to osoby nowe, które w ostatnich
latach nie brały udziału w tych targach.
– To dla nas istotne, cały czas szukamy
przecież nowych partnerów biznesowych.
W MITM Americas uczestniczymy już
od pięciu lat, spełniają nasze oczekiwania.
Tylko w tym roku odbyliśmy ok. 30 spotkań,
które zaowocowały pozyskaniem aż siedmiu
leadów – powiedział Rubi Seleuco R., dyrek-
tor operacyjny meksykańskiej Procesa Gro-
up Event Management & Incentives. Ale nie
wszystkie opinie były aż tak pochlebne.
– Rozmowy, które przeprowadziłam podczas
targów napawają optymizmem. Mam na-
dzieję, że przełoży się to na biznes. Niestety
po ostatniej edycji, mimo dość dużych ocze-
kiwań nie było pod tym względem najlepiej
– przyznała Andrea Büchel, general mana-
ger w Green Alligator Travel & Events. Ko-
lejną rzeczą, na którą tym razem zwracali
uwagę hosted buyersi, były dobre proporcje
pomiędzy wystawcami reprezentującymi
organizatorów imprez, a hotelarzami. Żad-
na z tych grup nie dominowała, z czym nie-
które wydarzenia targowe mają problem.
Oferenci byli dobrze przygotowani do spo-
tkań, chociaż zdarzały się wyjątki. – Spora
część rozmów jakie odbyłam była ciekawa,
z dużym potencjałem. Część wystawców rze-
czywiście interesowała się nawiązaniem
kontaktów, mieli dobrą ofertę, którą chcieli
zareklamować i sprzedać. Szczególnie mam
tu na myśli przedstawicieli biur Gaviota To-
urs, Cubatur czy Caribbean Tours. Niestety
nie można tego powiedzieć o wszystkich.
Odniosłam wrażenie, że niektórym firmom
nie zależało na współpracy – przyznała Syl-
wia Alankiewicz-Mikulska.

MITM Americas odbywały się w dniach
14-17 października br. w Hawanie. THINK
MICE był oficjalnym patronem medialnym
targów, na miejscu dystrybuowane było
również anglojęzyczne wydanie naszego
magazynu.

� Michał Kalarus

TARGI

POLACY TO
DOBRZY KLIENCI

Charo Trabado,
dyrektor generalna
oraz
współzałożycielka
firmy GSAR
Marketing
(organizatora MITM
Americas)

MITM Americas gościły na Kubie już po raz
czwarty. Z czego wynika tak duża popular-
ność tego kierunku?
Branżowe targi stanowią świetne narzędzie pro-
mocji dla destynacji, w której się odbywają.
Przyjeżdżają na nie hosted buyersi, wystawcy,
słowem cała masa profesjonalistów związanych
z przemysłem spotkań. To wszystko potencjalni
klienci, którym można przybliżyć i zareklamo-
wać ofertę. W dodatku na miejscu, „na żywo”.
Kubańskie władze są tym zainteresowane.
Pierwszą umowę podpisaliśmy z nimi już
w 2004 r. Po raz drugi wróciliśmy tam pięć lat
później, w 2009 r., po raz trzeci – rok temu.
W tym roku okazja jest szczególna, ponieważ
Hawana obchodzi 500 urodziny. Stąd pomysł,
aby targi zorganizować raz jeszcze na Kubie. Po-
za tym jest to świetna destynacja dla MICE.
Oferta turystyczna, serwis, infrastruktura, to
wszystko stoi na wysokim poziomie.

Zauważyłem, że na targach można spo-
tkać sporo hosted buyersów z Polski…
To prawda. W ciągu kilku ostatnich lat praktycz-
nie w każdej edycji MITM Americas uczestniczy
bardzo dużo hosted buyersów z Waszego kraju.
Zapraszamy ich, ponieważ tego oczekują nasi
wystawcy. Polacy odkryli, że Kuba i praktycznie
cały region Ameryki Środkowej, to atrakcyjny
kierunek na incentive. Realizują tam dużo pro-
gramów, przyjeżdżają z grupami, są po prostu
cennym klientem. Chociaż nie zawsze tak było.
Pamiętam gdy na początku lat dwutysięcznych
zaczęliśmy zapraszać Polaków, wystawcy nie by-
li z tego powodu zachwyceni. Mówili, że ich wi-
zyty nie przekładają się na biznes. Teraz jest już
zupełnie inaczej. Polski rynek MICE bardzo się
rozwinął.

Czy zamierzają Państwo powiększyć targi?
Pozyskiwać w przyszłości więcej wystaw-
ców i hosted buyersów?
Nie chcemy wprowadzać żadnych zmian.
Od początku pozycjonujemy się jako kameralna
impreza i tak zostanie. Dzięki temu osoby biorą-
ce udział w MITM Americas mogą liczyć na do-
bry biznes. Nie gubią się w tłumie, łatwiej jest im
dotrzeć do potencjalnych partnerów bizneso-
wych i spokojnie z nimi porozmawiać. Także
podczas wydarzeń networkingowych, towarzy-
szących targom. Stawiamy nie na ilość, ale na ja-
kość.



DOBRA KONIUNKTURA
NAPĘDZA TARGI ITB ASIA
Tegoroczne targi ITB Asia były największymi w historii. Optymistyczne dane dotyczące rynku azjatyckiego, który stał
się łakomym kąskiem dla branży turystycznej na całym świecie, pozwalają przypuszczać, że za 12 miesięcy ten rekord
może zostać pobity.

TARGI

Ponad 13 tys. uczestników ze 132 krajów na całym świecie (w tym 1,3 tys. wystawców
i ponad 1,2 tys. hosted buyersów) oraz ok. 27 tys. spotkań biznesowych (wzrost o 7,4
proc.) – tak w liczbach prezentują się tegoroczne targi ITB Asia, które odbywały się
w dniach 16-18 października w Sands Expo and Convention Centre Marina Bay Sands
w Singapurze. THINK MICE po raz kolejny objął imprezę patronatem medialnym. – Na ITB
Asia zanotowaliśmy silne wzrosty. Ten nowy rekord wyraźnie pokazuje, że nasze działania
podążają w dobrym kierunku, a program i wprowadzane nowości cieszą się zainteresowa-
niem odwiedzających – powiedział dr Christian Göke, dyrektor generalny Messe Berlin,
przy okazji informując o przedłużeniu współpracy z Marina Bay Sands i Singapore Tourism
Board (STB) na lata 2020-2022. Oznacza to, że co najmniej trzy kolejne edycje ITB Asia bę-
dą odbywać się nadal w Singapurze.

WIĘCEJ WYJAZDÓW
Turyści z Azji są bardzo pożądani. Liczba ich zagranicznych podróży wzrosła w pierwszych

ośmiu miesiącach br. o 6 proc. (i to po bardzo udanym 2018 r., kiedy wartość ta wyniosła
7 proc.). Takie dane przynosi badanie World Travel Monitor®, autorstwa IPK Internatio-
nal. Co prawda znaczna część tych wyjazdów realizowana była w samej Azji, ale mimo
wszystko duży procent klientów odwiedzał też inne zakątki świata, w tym Europę. – Udział
turystów z Azji w Europie stale rośnie. Dotyczy to zarówno turystów indywidualnych,
grup, jak i gości MICE. Mając tę świadomość, już od jakiegoś czasu zastanawiam się w jaki
sposób wykorzystać potencjał tego rynku, jeżeli chodzi o incoming do Polski. Jestem na eta-
pie poszukiwania, jak jako Mazurkas DMC Poland możemy zaistnieć w tym segmencie.
Stąd moja wizyta na ITB Asia w Singapurze. Spotkania, które miałem okazję odbyć oceniam
bardzo dobrze. Mam nadzieję, że przełożą się one na biznes w przyszłości. Pamiętajmy
jednak, że nasi partnerzy z Azji, wybierając się do Europy nie są zainteresowani wyjazdem
do jednego kraju, np. do Polski. Z reguły chcą podczas swojej podróży odwiedzić kilka
destynacji – powiedział Andrzej Hulewicz, wiceprezes Mazurkas DMC Poland. Warto rów-
nież zwrócić uwagę na to, że jest to rynek dosyć specyficzny, którego trzeba się nauczyć.
Klienci mają swoje wymagania, jeżeli chodzi o program (dobrze, aby uwzględnić w nim np.
czas na zakupy), długość pobytu i przede wszystkim jedzenie. – Część serwowanych im
potraw powinna nawiązywać do kuchni europejskiej, część do azjatyckiej, podczas
rozmów bardzo często pytano czy jesteśmy w stanie zaoferować potrawy zgodne z dietą
halal – dodał Andrzej Hulewicz.

DOBRY KLIENT
Dobrą informacją dla branży jest za to fakt, że Azjaci na swoje podróże wydają znacznie

więcej niż turyści z innych części świata. Chociaż spędzają za granicą nieco mniej czasu niż
wynosi średnia globalna (5,9 nocy w porównaniu do ośmiu) to ich wydatki – na pozio-
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mie 1570 euro znacznie przekraczają średnią (1280 euro). Rozwijająca się azjatycka go-
spodarka ma też wpływ na większą liczbę podróży służbowych i MICE. W ciągu pierwszych
ośmiu miesięcy br. ich liczba wzrosła aż o 17 proc. Wszystko to sprawia, że targi ITB Asia,
będące oknem na tamtejszy rynek, stają się z roku na rok coraz popularniejsze. – Impreza
przyciąga hosted buyersów z krajów ASEAN i Australii. To dobra okazja, aby przedstawić
im naszą ofertę. Szczególnie, że wielu z nich, ze względu na odległość i związane z tym
koszty, wybiera właśnie targi w Singapurze, zamiast podobnych wydarzeń w Europie. To
niezłe miejsce do poszukiwania nowych kontaktów, dla wszystkich tych, którzy chcą na-
wiązać relacje z przedstawicielami rynków azjatyckich – tłumaczył Andrzej Hulewicz.
O tym, że potencjał targów jest duży najlepiej świadczy fakt, że tylko w tym roku na ITB
Asia wystawiało się ponad 110 krajowych organizacji turystycznych (w tym biur conven-
tion). Wśród nich nie zabrakło stoiska Polskiej Organizacji Turystycznej (POT).

AKCENT NA MICE
W tym roku, aby polepszyć swoją ofertę i zyskać przewagę konkurencyjną, organizatorzy

postanowili mocniej zwrócić się w stronę przemysłu spotkań. Targom, po raz pierwszy, to-
warzyszył event dedykowany w całości branży MICE. Mowa o MICE Show Asia 2019. De-
biut można uznać za udany, szczególnie że frekwencja przerosła oczekiwania. – Ściśle
współpracujemy z międzynarodowymi biurami podróży, teraz także z reprezentantami
branży MICE. Dzięki temu jesteśmy w stanie przyciągnąć więcej wystawców i zwiedzają-
cych – powiedziała Katrina Leung, dyrektor zarządzająca Messe Berlin (oddział w Singapu-
rze). Nowe trendy miały też swoje odzwierciedlenie w programie edukacyjnym. Ten
dedykowany był nie tylko przedstawicielom sektora leisure, ale też MICE. Bardzo dużo
uwagi poświęcono poza tym nowym technologiom, które optymalizują planowanie i orga-

nizację podróży. W ciągu trzech dni uczestnicy mogli wysłuchać po-
nad 270 prelegentów, w tym reprezentantów takich firm, jak m.in.
Booking.com, Expedia, IBM, OYO China, TripAdvisor czy Tujia.
Ogłoszono też, że począwszy od przyszłego roku uruchomiony
zostanie kolejny event towarzyszący targom – Travel Tech Asia (po-
święcony wyłącznie technologiom).

Kolejna edycja ITB Asia odbędzie się w dniach 21-23 październi-
ka 2020 r. Już teraz na przyszłoroczne targi zarezerwowane jest
ponad 3,5 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej. – Od 2008 r.
ITB Asia bardzo wzmocniły branżę turystyczną w Azji. Przybliży-
ły nam nowe pomysły, zainspirowały do działania, przede wszyst-
kim umożliwiły nawiązanie całej masy cennych kontaktów
biznesowych – powiedział Keith Tan, dyrektor Singapore Tourism
Board. MK
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Prezentacja znaczenia targów dla rozwoju
gospodarki, podkreślenie wartości ich orga-
nizacji od strony ekonomicznej i pozaeko-
nomicznej oraz przedstawienie najlepszych
praktyk z całego świata – takie były główne
cele pierwszej edycji międzynarodowej kon-
ferencji Expo4Future, która 4 października
br. odbyła się w Ptak Warsaw Expo.

ŹRÓDŁO KORZYŚCI
Pozytywny wpływ targów na gospodarkę

nie powinien nikogo dziwić. Jest rzeczą
oczywistą, podobnie jak to, że ośrodki targo-
we generują duże korzyści dla destynacji,
w których się znajdują. Ale targi to nie tylko
doraźne zyski, chociaż są one naturalnie bar-
dzo ważne. – W grę wchodzi jeszcze cała ma-

sa długofalowych profitów. To przecież dzię-
ki targom rodzą się nowe pomysły, powstają
biznesy. Takie firmy, rozwijając się, płacą po-
datki, na czym korzystają miasta, regiony, my
wszyscy – powiedział podczas Expo4Future
Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa
narodowego. Potencjał targów bardzo dobrze
wykorzystali nasi zachodni sąsiedzi. W la-
tach 70. rozwój niemieckiej gospodarki w du-
żej mierze został oparty właśnie na targach.
Do dzisiaj prężnie działa tam kilkadziesiąt
ośrodków, w każdym z nich organizowanych
jest wiele imprez, także o randze międzynaro-
dowej. W spotkania targowe cały czas mocno
inwestują też m.in. Chiny i Stany Zjednoczo-
ne. Rozwój tego sektora, to dobra wiadomość
dla branży MICE. Przynajmniej z kilku

względów. Wśród nich na pewno należy wy-
mienić infrastrukturę. Imprezy targowe
sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na
hale wystawiennicze, ale także na obiekty
kongresowe i konferencyjne. Uczestnicy ta-
kichwydarzeń korzystają poza tym z hoteli,
restauracji, w czasie wolnym interesują ich
atrakcje turystyczne. Te wszystkie elementy
są też bardzo istotne dla gości MICE. Zbież-
ność interesów jest tu ogromna, nie wspomi-
nając o agencjach czy biurach DMC i PCO,
które mogą być zaangażowane zarówno
w organizację targów, jak i licznych wyda-
rzeń im towarzyszących.

NOWE OCZEKIWANIA
Skoro o wydarzeniach towarzyszących

mowa, kilkanaście lat temu dało się słyszeć
opinie, że internet może zniszczyć, a przynaj-
mniej poważnie zaszkodzić branży targowej.
Obawy zostały szybko rozwiane. Formuła
tego typu imprez, wartość biznesowa,
a przede wszystkim potrzeba spotkań twarzą
w twarz, okazały się na tyle silne, że ich pozy-
cja nie została zachwiana. Ludzie nadal chcą
brać udział w takich wydarzeniach, chociaż
na nieco innych zasadach. Mają już wzglę-
dem nich inne oczekiwania. W konsekwen-
cji organizatorzy współczesnych targów coraz
częściej muszą zaoferować znacznie więcej
niż tylko halę wypełnioną stoiskami wystaw-

TARGI

SEKTOR TARGOWY
SPRZYJA BRANŻY MICE

KONDYCJA PRZEMYSŁU TARGOWEGO JEST DOBRA, CO NIE ZMIENIA FAKTU,
ŻE TEGO TYPU SPOTKANIA STALE EWOLUUJĄ. CHODZI ZARÓWNO O ICH WARTOŚĆ

BIZNESOWĄ, WPŁYW NA GOSPODARKĘ, ALE I FORMAT ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ.
WSZYSTKO TO SPRAWIA, ŻE TARGI MAJĄ CORAZ WIĘCEJ WSPÓLNEGO Z BRANŻĄ MICE.

CHODZI O „FESTIWALIZACJĘ” NIEKTÓRYCH IMPREZ, ALE NIE TYLKO.
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ców. Podkreślano to wielokrotnie na konfe-
rencji Expo4Future. – Dzisiaj niejednokrot-
nie spotkania uzupełniane są o część
konferencyjną, a nawet rozrywkową. Targi
upodobniły się do dużych eventów, składają
się z wielu różnych części. Ten trend będzie
się pogłębiał – zauważył Eric Preat, vice pre-
sident group head of product development
w Easyfairs. W podobnym tonie wypowiadał
się Nick Dugdale-Moore, regional manager
Europe UFI (The Global Association of the
Exhibition Industry). – Następuje pewnego
rodzaju „festiwalizacja” imprez targowych.
Towarzyszy im coraz więcej różnych atrakcji,
co jeszcze kilkanaście lat temu zdarzało się
stosunkowo rzadko. Jak wynika z przeprowa-
dzonych przez naszą organizację badań
elementami, które zdaniem uczestników naj-
bardziej uatrakcyjniają targi są m.in. nowe
technologie, tworzenie stref networkingo-
wych, większe zaangażowanie publiczności,
poprzez organizację wykładów, warsztatów
i prelekcji, w tym interaktywnych sesji. War-
to też zwrócić uwagę na ciekawe dekoracje,
scenografię, atrakcyjny, rzucający się w oczy
motyw przewodni imprezy i wreszcie na za-
pewnienie w jej trakcie rozrywki na żywo.
Mam na myśli występy, koncerty, show – po-
wiedział Nick Dugdale-Moore. Ankietowa-
ni wspominali jeszcze o cateringu (najlepiej
oryginalnym, popularnością cieszą się tzw.
street foody) oraz oryginalnym venue – to
ciekawe, gdyż do tej pory były to raczej
cechy wyróżniające eventy, a nie spotkania
targowe. Atrakcji przybywa, bo takie są
oczekiwania gości. Według danych zaprezen-
towanych przez UFI liczą na to przede
wszystkim reprezentanci młodszych poko-
leń (wśród osób do 24 roku życia jest to pra-
wie połowa pytanych, podczas gdy w grupie
wiekowej powyżej 65 lat wynik ten oscyluje
w granicach zaledwie 16 proc.). To dlatego
ośrodki targowe stały się po trochu centrami
rozrywki, punkt ciężkości został przesunięty
z poznania oferty i zawierania transakcji han-
dlowych na marketing, budowanie wizerun-
ku marki i dostarczanie atrakcyjnych treści.
Oczywiście ostatecznie wszystko zależy

od branży, ale zjawiska „festiwalizacji” nie
sposób już pominąć.

ŚWIADOMOŚĆ ZMIAN
Zauważają to również stowarzyszenia bran-

żowe. – Nasz rynek zmienia się dynamicznie,
jako IAEE musimy dostosowywać się do no-
wych realiów. Przez dłuższy czas zastanawia-
liśmy się, w którą stronę będzie podążać
przemysł targowy. Efektem tych rozważań
jest kilkuletni plan strategiczny, który powstał
w 2017 r. Jego filarami, oprócz wspierania
naszych członków i całej branży, są właśnie
edukacja i networking – mówił w Ptak
Warsaw Expo David DuBois, CEO Interna-
tional Association of Exhibitions and Events
(IAEE). Z zasadności jeszcze większego niż
do tej pory zbliżenia się do branży MICE zda-
ją sobie też sprawę przedstawiciele UFI.
– UFI zawarło w tym roku globalny sojusz
(tzw. Global Alliance) ze stowarzyszeniem
International Congress and Convention As-
sociation (ICCA) i International Association
of Convention Centres (AIPC). Współpraca
obejmuje na razie działania podejmowane
w zakresie tworzenia treści i programów edu-
kacyjnych, prowadzenia badań, wyznaczania
standardów i najlepszych praktyk oraz wza-
jemnego wsparcia. Być może w przyszłości
zostanie poszerzona. Wierzę, że przyczyni się
to nie tylko do lepszej realizacji działań,
w których już od jakiegoś czasu wzajemnie się
uzupełniamy, ale pozwoli też wygenerować
dodatkowe korzyści dla członków każdej
z tych organizacji – tłumaczył Craig New-
man, prezydent UFI.

Konferencja Expo4Future odbyła się
4 października br. w Ptak Warsaw Expo.
Poza częścią merytoryczną, w jej trakcie za-
warto dwa ważne porozumienia o współpra-
cy. Pierwsze z nich podpisali Tomasz
Szypuła, prezes zarządu Ptak Warsaw Expo
i Pietro Piccinetti, dyrektor generalny Fie-
ra di Roma, drugie – Żaneta Berus, członek
zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej
(SBE) i David DuBois, dyrektor generalny
IAEE. THINK MICE objął wydarzenie pa-
tronatem medialnym. � Michał Kalarus

Konferencja spełniła swoje podstawowe cele:
uświadomiła znaczenie i rolę targów dla go-
spodarek krajów oraz pokazała ich prawdziwą
siłę i najnowsze trendy w tym sektorze.
Z racji zmiany pokoleniowej (wkroczyło już
nie tylko pokolenie Y, ale i Z) targi doświad-
czają zmiany form i sposobów na przekazy-
wanie treści gospodarczych (wspomniana
„festiwalizacja” i nasycenie targów eventami
towarzyszącymi). Targi to całkiem pokaźny
„kawałek” gospodarki, zarówno ją wzmacnia-
jący, jak i kreujący i dający pracę tysiącom firm
obsługujących takie imprezy. Chodzi o firmy
zabudowujące, technologiczne, sprzątające,
cateringowe czy ochroniarskie oraz technicz-
ne. Polskie targi odwiedza rocznie prawie
3 mln osób, a cała branża jest odpowiedzialna
już za 1,5 proc. PKB. To ciągle za mało, ale ta
liczba i wpływ sektora targowego ciągle się
zwiększają. Konferencja odbywająca się pod-
czas Warsaw Home – polskich targów wypo-
sażenia wnętrz, które w ciągu czterech lat
urosły do rangi drugiej imprezy w Europie,
zgromadziła pierwszorzędne nazwiska, ludzi
najbardziej znanych w branży, z silną pozycją
i nierzadko ponad 30-letnim doświadczeniem.
Pojawił się m.in. Craig Newman, prezydent
UFI czy David DuBois, CEO IAEE. Do tego
plejada znakomitych specjalistów rynku targo-
wego z kilkunastu krajów. To menedżerowie,
którzy zjechali do Warszawy, aby podzielić się
swoją wiedzą z polskimi specjalistami: organi-
zatorami, przedstawicielami obiektów targo-
wych oraz firm usługowych. Czerpmy wiedzę
z ich doświadczenia, dzięki temu targi mogą
być tylko lepsze.

ZDANIEM
ORGANIZATORA

Żaneta Berus, CEO i założyciel In2Win
Business Consulting, doradca zarządu
Ptak Warsaw Expo
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W ostatnich latach specjaliści od zarządza-
nia zasobami ludzkimi sięgają po coraz to
ciekawsze i bardziej nietypowe rozwiązania.
Rekruterzy chętnie spoglądają m.in.
na branżę MICE. Nie tylko jako na poten-
cjalnych klientów, czyli pracodawców korzy-
stających z usług HR, ale też jak na źródło
pomysłów i technik, dzięki którym moż-
na dotrzeć do większej liczby potencjalnych
pracowników i usprawnić proces rekrutacji.
W wielu przypadkach tradycyjne metody, ta-
kie jak publikowanie ogłoszeń, przeprowa-
dzanie testów i rozmów rekrutacyjnych czy
nawet te bardziej zaawansowane – chociażby
assessment center – okazują się bowiem
niewystarczające. Dzieje się tak, ponieważ
każdy ze sposobów rekrutacji ma swoje ogra-
niczenia i nie zawsze pozwala wyłonić naj-
lepszych kandydatów. Coraz poważniejszym
problemem dla wielu branż jest też po prostu
brak chętnych do pracy. Wynika to z róż-
nych przyczyn, takich jak m.in. brak odpo-
wiednio wykwalifikowanych specjalistów,
co jest z kolei konsekwencją niedopasowa-
nia profilu systemu edukacji do potrzeb go-
spodarki, czy niekorzystna dla pracodawców
demografia, konkretnie starzenie się społe-
czeństwa i emigracja młodych. Niektóre
branże nie cieszą się też popularnością wśród
osób wkraczających na rynek pracy, ze
względu na funkcjonujące powszechnie
przekonanie o charakterze pracy w związa-
nych z nimi zawodach. Event recruiting (re-
krutacja przez wydarzenie) jest metodą,
która daje możliwość przynajmniej częścio-

wego przezwyciężenia tych trudności.
Najchętniej sięgają po nią branże, w których
rynek pracownika jest już najbardziej wi-
doczny, czyli IT, budownictwo i przemysł
oraz firmy liczące na „wyłapanie” unikato-
wych cech poszukiwanych kandydatów, np.
kreatywności, konkretnych zdolności gra-
ficznych czy tych, związanych z obsługą
skomplikowanych maszyn, urządzeń etc.

ROZMOWA W NATURALNYM
OTOCZENIU

Eventy rekrutacyjne pozwalają osobom
przeprowadzającym nabór poznać kandyda-

tów podczas bardziej naturalnych zachowań
niż w czasie oficjalnej rozmowy czy testu.
– Nieformalna atmosfera, elementy grywali-
zacji i mnogość atrakcji sprawiają, że kandy-
daci często koncentrują się na „rozrywkowej”
stronie spotkań, dzięki czemu stają się mniej
spięci. W takich warunkach komunikacja
potencjalnego pracodawcy z potencjalnym
pracownikiem jest bardziej autentyczna,
co przekłada się na możliwość lepszego
wyczucia wzajemnych oczekiwań – zauważa
Anna Leszczyńska, managing partner
w Hula Events. Eventy rekrutacyjne dają też
wiele korzyści osobom szukającym zatrud-

Rekrutacja poprzez eventy.
Co ma wspólnego MICE z HR?

Event recruiting, czyli organizowanie wydarzeń w celu rekrutacji kandydatów do pracy jest coraz chętniej
stosowaną metodą przez firmy chcące powiększyć swój zespół. Dzięki takiemu podejściu od razu można
sprawdzić umiejętności potencjalnych pracowników, a także zaprezentować im firmę.
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nienia. Tak jak każde wydarzenie umożli-
wiają bezpośrednie spotkania. Jeżeli kandy-
dat potrafi wykorzystać tę okazję, już
na starcie ma nieporównywalnie większe
szanse niż osoba komunikująca się z daną
firmą za pomocą maila lub telefonicznie.
Korzyści z bezpośredniego kontaktu
wykorzystują też pracodawcy. – Firma czy
agencja rekrutacyjna podczas spotkania
z potencjalnym kandydatem twarzą w twarz
ma więcej możliwości zaprezentowania swo-
jej oferty, jak i wydobycia od kandydata in-
formacji niezbędnych do zatrudnienia
najlepszego pracownika. Wiadomo, że papie-
rowe CV „przyjmie wszystko”. Dlatego we-
ryfikacja kluczowych cech osoby, starającej
się o pracę, w bezpośrednim kontakcie czę-
sto jest niezastąpiona. Oszczędza rekruterom
mnóstwo czasu, który musieliby poświęcić
na analizowanie zupełnie nietrafionych CV,
umawianie spotkań, angażowanie kolejnych
„pustych” godzin działu HR – wyjaśnia
Krzysztof Głowacki, właściciel i lider agen-
cji 123concept.

WYRÓŻNIĆ SIĘ DZIĘKI
EVENTOM

Sama decyzja o przeprowadzeniu rekruta-
cji poprzez event nie gwarantuje jednak suk-
cesu. Tam gdzie konkurencja jest duża,
wiele firm bije się o ograniczone zasoby.
W tym przypadku są to zasoby ludzkie.
Trzeba się więc jakoś wyróżnić – tak aby do-
trzeć do potencjalnych kandydatów w nie-
tuzinkowy i atrakcyjny sposób. Jednym
z pomysłów może być przygotowanie even-
tu rekrutacyjnego w nietypowej przestrzeni.
Dobrym przykładem jest wydarzenie zorga-
nizowane niedawno w hotelu Moxy Poznań.
Należy pamiętać, że hotelarstwo to jed-
na z tych branż, w której w ostatnich latach
problem ze znalezieniem wystarczającej
liczby pracowników jest szczególnie wi-
doczny. Wynika to z kilku przyczyn, w tym
z szybkiego rozwoju tego rynku w Polsce.
Hotele coraz chętniej sięgają zatem po nie-
typowe formy rekrutacji, w tym właśnie
po eventy. Impreza rekrutacyjna Moxy Po-

znań miała miejsce w wyjątkowo oryginal-
nych przestrzeniach, w popularnym po-
znańskim Nocnym Targu Towarzyskim.
W industrialnych halach zbudowano kolo-
rową strefę, gdzie pod różowym neonem
Moxy przez cały wieczór odbywały się roz-
mowy rekrutacyjne, ale także cała masa
innych aktywności. Popularnym sposobem
na poszukiwanie pracowników jest też
udział w targach pracy. Sporo wydarzeń tego
typu odbywa się w ośrodkach akademickich
i większych miastach Polski. Najbardziej
znanymi targami pracy w naszym kraju
są te, organizowane przez uczelnie lub uczel-
niane Biura Karier. W przeważającej więk-
szości adresuje się je do studentów ostatnich
lat. – Tu pole do popisu jest duże i może za-
cząć się już na długo przez targami, np. orga-
nizacją konkursu z atrakcyjnymi nagrodami
i rozstrzygnięciem go na stoisku. Ciekawe
jest też zorganizowanie turnieju, np. jeśli
jesteśmy firmą IT, może zahaczać on o zain-
teresowania związane z programowaniem.
„Zwykły” turniej w znaną grę na konsolę
lub PC przeprowadzony wśród studentów
informatyki też nie będzie zły – wskazuje
Krzysztof Głowacki.

NOWA ROLA AGENCJI
Wystawienie stoiska firmy na targach nie-

stety nie jest równoznaczne ze znalezieniem
dobrego pracownika. Jak podkreślają przed-
stawiciele agencji eventowych, nawet naj-
większe, ale „puste” stoisko i siedzący na nim
wystawcy, oczekujący jakiegokolwiek zainte-
resowania ze strony odwiedzających, nie
wyglądają dobrze. I raczej nikogo nie przy-
ciągną. Aby dotrzeć do potencjalnych kan-
dydatów pracodawca, także na targach, musi
zrobić coś więcej. Dobrym pomysłem jest
oczywiście przygotowanie dodatkowych
atrakcji, konkursów i wydarzeń promujących
firmę. Kluczowa w tym przypadku wydaje
się współpraca z agencją eventową. Taką,
która ma doświadczenie w organizacji stoisk
na targach, a przy okazji potrafi, poprzez
różnego typu działania, wzbudzić zaintere-
sowanie danym stoiskiem i zaangażować

uczestników. – Sposobów na zwrócenie uwa-
gi kandydatów jest naprawdę mnóstwo, ale
atrakcje trzeba dobierać do tego, jakich klien-
tów spodziewamy się spotkać na targach oraz
jakich pracowników chcemy tam pozyskać.
Inaczej przygotujemy atrakcje dla studentów
szukających swojej pierwszej pracy, inaczej
dla długotrwale bezrobotnych, a jeszcze ina-
czej, jeżeli liczymy na zapełnienie wakatów
na stanowiskach specjalistycznych – pod-
kreśla Głowacki. Oprócz ciekawych even-
tów promocyjnych bardzo istotne jest też
profesjonalne i merytorycznie przygotowane
oferty. – Na targach liczy się konkret – jak
przedstawione są oferty pracy, jak firma ma-
nifestuje swoje wartości, kto i z jakim zaanga-
żowaniem pracuje na stoisku, w jaki sposób
kandydat jest do niego przyciągany. Bardzo
ważna jest idea, najważniejsze wykonanie.
Pamiętajmy o tym, że potencjalni pracowni-
cy oceny dokonują pobieżnie, więc przekaz
pracodawcy musi być czytelny i mocny
– stwierdza Anna Leszczyńska. Z tego powo-
du dobrym pomysłem jest zaaranżowanie
stoiska na targach tak, aby przyszły kandy-
dat poczuł na nim atmosferę firmy, a także
mógł zasięgnąć informacji we wszystkich
interesujących go kwestiach, takich jak m.in.
finanse, dodatkowe benefity etc. Dobrze
podkreślić również troskę o zespół, czyli np.
pokazać przestrzeń chilloutową, bardzo po-
pularną w przedsiębiorstwach działających
w branży IT. Dobrymi i chętnie wykorzysty-
wanymi rozwiązaniami są też strefy do szyb-
kiej rekrutacji, panele dyskusyjne, spotkania
rozwojowe, degustacje, zwiedzanie firmy
przy użyciu wirtualnej rzeczywistości,
konkursy z wykorzystaniem Instagrama, gry
na stoisku. W ten sposób kandydatów stara-
ją się pozyskać najlepsi. To sprawia, że rola
agencji eventowych w procesie rekrutacji
okazuje się coraz bardziej istotna. Co więcej,
event recruiting zyskuje na znaczeniu, dlate-
go należy spodziewać się kolejnych wzrostów
tego typu zleceń. W dzisiejszych czasach każ-
dy sposób na przyciągnięcie nowych pracow-
ników wart jest rozpatrzenia.

� Łukasz Kuś
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Z Sherrifem Karamatem, przewodniczącym i dyrektorem generalnym
PCMA, o nowych technologiach, problemach współczesnego świata i roli
branży MICE w rozwoju gospodarczym i społecznym, rozmawia Michał
Kalarus.

Jak scharakteryzowałby Pan dzisiejszą branżę MICE?
Przemysł spotkań stał się prawdziwym kreatorem przemian gospodarczych
i społecznych. I to na szeroką skalę. Tak oceniamy to w PCMA, takie jest też
moje prywatne zdanie. Mówię to bez cienia przesady. Dzieje się tak, ponieważ
MICE łączy ludzi. A kiedy ludzie są razem, mogą bardzo wiele osiągnąć. To
właśnie sprawia, że jesteśmy tak ważnym rynkiem, globalną platformą. Ale nie
zawsze tak było. Jeszcze 10 lat temu spotkania miały zupełnie inny charakter.
Skupiano się głównie na ich realizacji, na natychmiastowych zyskach. Służy-
ły więc osiąganiu celów krótkoterminowych, krążąc wyłącznie wokół osób bio-
rących w nich udział. Dzisiaj patrzy się na nie ze znacznie głębszej perspektywy,
np. poprzez pryzmat tego, jakie korzyści dane wydarzenie jest w stanie przy-
nieść destynacji, w której się odbywa. Te są przecież bardzo szerokie – wpływa-
ją mocno na branżę hotelowo-gastronomiczną, ale nie tylko.

W ten sposób opisywana jest misja PCMA – napędzać globalną transforma-
cję gospodarczą i społeczną poprzez wydarzenia biznesowe. Na czym do-
kładnie to polega? O jakich działaniach konkretnie mówimy?
Eventy są kluczową platformą wszelkich transformacji. W PCMA patrzymy
na wydarzenia pod kątem lokalnych społeczności, jakie mogą im przynieść
profity. Wszystko jedno czy mówimy o Krakowie, Monachium czy Nowym
Jorku. Spoglądamy na to, jakie w danej destynacji są kluczowe gałęzie prze-
mysłu, gospodarki, wiedzy. Chodzi o dopasowanie charakteru odbywających
się w tych miejscach imprez do ich specjalizacji, do tego z czego słyną, jakie sek-
tory przemysłu w nich działają. Korzyści płynące z takiego działania są bardzo
duże. Pomyślmy na przykład o wielkim kongresie w Krakowie. Oprócz bezpo-
średnich profitów finansowych związanych z jego organizacją, co jeszcze mia-
sto może zrobić, aby takie wydarzenie miało szerszy wpływ gospodarczy
i społeczny? Jak wygenerować tę wartość dodaną? Mam na myśli współpracę
z lokalnym środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami, sektorem prywatnym,
władzami. Zebranie różnych interesariuszy sprzyja wymianie wiedzy, know-
-how, nawiązywaniu współpracy. Korzystają na tym wszyscy. Z jednej strony

miasto, które rozwija gałęzie nauki, biznesu i przemysłu,
w których się specjalizuje, z drugiej np. stowarzyszenie or-
ganizujące tam swój event. Ma dostęp do specjalistów, co
pomaga w przygotowaniu części merytorycznej, może po-
za tym pozyskać nowych członków, zapewnić sobie lepszą
frekwencję na spotkaniu. W PCMA mówimy o tym jak
organizować duże wydarzenia, aby przyczyniły się do suk-
cesu stowarzyszeń, firm i korporacji, aby odnosiły sukce-
sy. Uczymy jak tworzyć strategie, mierzyć efektywność,
wyciągać odpowiednie wnioski. Pokazujemy w jaki spo-
sób przygotować eventy zwiększające sprzedaż, prezentu-
jące nowe produkty, ale też na co zwracać uwagę układając
programy konferencji, kongresów, szkoleń, jak zaangażo-
wać uczestników. Tego typu działania wymagają ciągłej
pracy i polepszania swoich kompetencji. Szczególnie
w dzisiejszych czasach, kiedy nasz czas jest bardzo ograni-
czony, a propozycji różnych spotkań bardzo wiele. Dlate-
go wybierając konkretne wydarzenie ludzie chcą mieć
pewność, że spełni ono ich oczekiwania. Musi być dla nich
odpowiednie, służyć potrzebom potencjalnych uczestni-

BRANŻA
MICE KREUJE
GLOBALNE
ZMIANY
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ków. To też mój osobisty cel, jako przewodniczącego PCMA. Zaangażować
w te wszystkie aktywności jak najwięcej ludzi z całego świata, reprezentują-
cych różne sektory. Abyśmy stworzyli jedną wielką społeczność osób związa-
nych z przemysłem spotkań, która odgrywa kluczową rolę w transformacji
społecznej.

Konkurencja jest duża, w grę wchodzą poza tym jeszcze wydarzenia wirtu-
alne i hybrydowe. Jaka jest ich rola? Jak określiłby Pan ogólną rolę nowych
technologii w branży MICE?
Jest ogromna, ale pamiętajmy, że koniec końców cały czas chodzi o ludzkie re-
lacje. Autentyczne, pełne jedynych w swoim rodzaju wrażeń. To kolejny ele-
ment, który stawia branżę MICE w bardzo silnej pozycji. Oczywiście mamy
do dyspozycji całą masę nowych technologii. One nam pomagają w osiągnię-
ciu tego co najważniejsze, czyli tworzeniu bardziej angażujących doświadczeń
oraz w przedłużaniu ich „życia”. Nigdy nie byłeś w Gdańsku lub na Wieży Eif-
fla? Nowe technologe pozwalają dzisiaj odkrywać takie miejsca. Można poczuć
się prawie tak, jakby się je odwiedziło. Prawie! Nic nie zastąpi bowiem osobi-
stej wizyty. Dlatego, aby dzisiaj przyciągnąć odwiedzających trzeba zaoferować
im możliwość doświadczenia czegoś unikalnego, jedynego w swoim rodzaju,
dającego efekt WOW. Chodzi o autentyczność. Podobnie jest ze spotkaniami
twarzą w twarz. Teoretycznie moglibyśmy przeprowadzić ten wywiad na odle-
głość, efekty byłby zapewne dobry. Nie mielibyśmy wtedy jednak okazji się
poznać, przywitać, zobaczyć. Po prostu lepiej się zrozumieć i wyrobić opinię
na swój temat. Nie zmienia to oczywiście faktu, że technologia jest nam bardzo
potrzebna i może przynieść naszym biznesom wielkie korzyści. Po pierwsze
dzięki niej jesteśmy w stanie stosunkowo niedrogo poszerzać zasięg terytorial-
ny naszych marek, docierać z przekazem szybko, nawet do najdalszych zakąt-
ków świata. Także, jeżeli z różnych względów nie możemy uczestniczyć
w jakimś spotkaniu osobiście, technologia otwiera drzwi do uczestnictwa zdal-
nego. Tak jak wspomniałem przed chwilą, nie zastąpi to spotkania na żywo,
takiego rozwiązania nie należy zatem traktować w kategorii „zamiennika”. Ale
przynosi zadowalające efekty i daje nam nowe możliwości. Technologia czasa-
mi postrzegana jest jako zagrożenie dla przemysłu spotkań, podczas gdy w rze-
czywistości jest wielkim wsparciem dla organizatorów wydarzeń. 10 lat temu
w Las Vegas uruchomiliśmy The Digital Experience Institute. Event z tej oka-
zji miał charakter hybrydowy. Część uczestników pojawiła się na nim osobiście,
część obserwowała go zdalnie, za pomocą video streamingu. Co się okazało?
W kolejnym roku, na tej samej konferencji, tym razem w San Diego, zanoto-
waliśmy prawie 10-proc. wzrost liczby gości. 97 proc. z nich przyznało, że po-
jawili się na niej, gdyż zostali zachęceni materiałami z poprzedniej edycji, które
zobaczyli w internecie. Dlatego chcieli uczestniczyć w tym wszystkim na ży-
wo. Nie zapominajmy też, że technologie bardzo pomagają nam wygenerować
zainteresowanie potencjalnych uczestników na długo przed planowanym even-
tem oraz utrzymać je po jego zakończeniu. Z kolei w trakcie wydarzenia wzma-
gają doświadczenia, silniej angażują gości. Amerykański dziennikarz
i publicysta Thomas L. Friedman wyróżnił trzy główne trendy, które wpły-
wają na współczesny świat, w tym także na przemysł spotkań. To właśnie tech-
nologia, a także globalizacja i kwestie środowiskowe.

Rzeczywiście każdy z nich zmienia wiele w kwestii
tego, jak dzisiaj robimy interesy…
Praktycznie wszystko. Zostając jeszcze na moment przy no-
wych technologiach. Zauważmy, że z jednej strony ich roz-
wój może powodować redukcję miejsc pracy, co wynika
z automatyzacji niektórych procesów, ale z drugiej tworzy
też nowe zawody, lepiej płatne. Nieco ponad dekadę temu
nie było na przykład takiego zawodu jak programista apli-
kacji na smartfony. Dzisiaj aplikacji mamy mnóstwo, two-
rzy je cała masa ludzi i nieźle na tym zarabiają. Wystarczy
spojrzeć na aplikacje dedykowane branży MICE. Ich licz-
ba jest ogromna. Warto odwiedzić strefę technologiczną
na IMEX America czy na każdej innej imprezie targowej,
aby przekonać się o tym na własne oczy. Technologia zmie-
niła sposób w jaki się spotykamy, w jaki organizujemy even-
ty, konferencje, kongresy. Druga kwestia to globalizacja.
Świat stał się mniejszy, przez co stanęliśmy przed wieloma
nowymi możliwościami, ale i wyzwaniami. W zglobalizo-
wanym biznesie pojawili się reprezentanci różnych kultur.
Musimy nauczyć się rozumieć i szanować ich przekonania,
wiedzieć więcej o ich zachowaniu, sposobie myślenia i po-
strzegania otaczającej ich rzeczywistości. To wielka szansa
dla przemysłu spotkań. Ciężko wyobrazić sobie lepszą plat-
formę do wzajemnej integracji, do tego żeby się poznać
i spróbować rozwiązywać wspólne problemy, stanowiące
wyzwanie dla nas wszystkich. Wreszcie środowisko. Na ten
temat powiedziano już wiele, jesteśmy zobligowani do tego,
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do niezliczonej ilości danych. Gromadzone są podczas eventów, konferencji,
kongresów. Problem polega na tym, że większość danych w naszej branży nie
jest konsolidowana i prezentowana w taki sposób, aby można było je właściwie
zrozumieć i z nich skorzystać. Większość z nas nie jest w stanie właściwie ana-
lizować danych i wyciągać na ich podstawie konstruktywnych wniosków. Szko-
da, bo to przecież nieoceniona kopalnia wiedzy. Dlatego trzeba to zmienić,
potrzebne są specjalistyczne szkolenia w tym kierunku. To przy okazji kolejny
świetny przykład tworzenia przez naszą branżę nowych miejsc pracy, o czym
rozmawialiśmy przed chwilą.

Przed związaniem się z PCMA był Pan wiceprezesem Toronto Convention
& Visitors (Tourism Toronto), piastuje Pan również funkcję dyrektora
rady powierniczej w Destination International. Jaką strategię powinny
przyjąć destynacje, aby skraść serce zleceniodawców imprez MICE?
Tu znowu w grę wchodzi czynnik ludzki. Powiem szczerze. Osobiście nie jest
i nigdy nie było dla mnie najważniejsze co znajduje się w danej destynacji.
Może być atrakcyjna turystycznie, posiadać piękne budynki, dobrą infrastruk-
turę hotelową i konferencyjną, słowem wszystko, o czym sobie zamarzysz. Je-
śli w takim miejscu nie będzie jednak odpowiednich ludzi, potrafiących zadbać
o gości, sprawić, aby poczuli się wyjątkowo, to cała reszta nie ma większego
znaczenia. Numerem jeden zawsze są ludzie. To szalenie istotne. Czy jak jutro
pojadę np. do Krakowa, będę czuł się tam dobrze? Czy zostanę odpowiednio
przywitany, w taki sposób abym chciał tam jeszcze wrócić w przyszłości? To jest
najważniejsze. Na szczęście coraz więcej destynacji na całym świecie wydaje
się to rozumieć. Jestem pod dużym wrażeniem profesjonalizmu przedstawi-
cieli branży MICE w Singapurze, dużo dobrego mogę powiedzieć o kolumbij-
skiej Barranquilli, całej masie miejsc w Europie, w Stanach Zjednoczonych,
w Australii. Dobrze byłoby również, żeby poszczególne destynacje nie chciały
się na siłę do siebie upodabniać, co czasami ma miejsce. Wiele miast pragnie
być takich jak Londyn czy Nowy Jork. Zupełnie niepotrzebnie. Liczy się ory-
ginalność, pokażmy ją, pokażmy swoją kulturę, to co mamy unikalnego.
Na pewno wzbudzi to dużo większe zainteresowanie odwiedzających nas gości.

� Michał Kalarus

żeby chronić naszą planetę. W trosce o przyszłe pokolenia.
Stąd liczne inicjatywy prośrodowiskowe, zielone eventy.
Spójrzmy na nie niekoniecznie jak na obowiązek, ale źródło
nowych możliwości – nowych miejsc pracy, gałęzi przemy-
słu, modeli biznesowych. Pamiętajmy, że „robienie dobra
jest dobre dla biznesu”.

Zostawiając na boku makrotrendy… Jakie bieżące
wydarzenia społeczno-polityczne najbardziej dotykają
branży MICE?
Każdy kontynent jest trochę inny, ma swoją specyfikę, bo-
ryka się z różnymi problemami. Przykładowo, Europa już
od jakiegoś czasu żyje Brexitem. Nadal do końca nie wia-
domo czy w ogóle do niego dojdzie, a jeśli tak to kiedy na-
stąpi, na jakich warunkach etc. To zła sytuacja, powoduje
dużą niepewność. Nie wiemy co stanie się po ewentual-
nym Brexicie – jakie będą brytyjskie regulacje celne, po-
datkowe, wreszcie wizowe. Odbija się to na gospodarce,
handlu, ale są to też fundamentalne kwestie dla branży
MICE. Wiele imprez planowanych jest przecież z dużym,
nawet kilkuletnim wyprzedzeniem. Wymaga to podejmo-
wania długoterminowych decyzji. Teraz zleceniodawcy
odwlekają pewne działania jak tylko mogą, co jest wyzwa-
niem dla organizatorów wydarzeń. To z kolei może wpły-
nąć na ogólną kondycję rynku. Zupełnie innego rodzaju
wyzwaniem, ale nie mniej ważnym, są dane – konkretnie
sposób ich przetwarzania. Obecnie wszyscy mamy dostęp

THINK DESTINATION

Prezes i dyrektor generalny PCMA, pełni również funkcję prezesa PCMA Foundation
i wydawcy należącego do PCMA magazynu Convene. Poprzednio, jako dyrektor
operacyjny PCMA kierował pracami mającymi na celu opracowanie i wdrożenie nowej
strategii tej organizacji, polegającej na napędzaniu globalnej transformacji gospodarczej i
społecznej poprzez wydarzenia biznesowe. W przeszłości Sherrif Karamat pełnił funkcję
wiceprezesa Toronto Convention & Visitors (Tourism Toronto), zasiadał w wielu radach,
obecnie jest dyrektorem rady powierniczej w Destination International. W 2017 r. odegrał
kluczową rolę w przejęciu przez PCMA Incentive Conference & Event Society Asia Pacific
(ICESAP). Ukończył studia z zarządzania biznesem na York University w Toronto, studia
podyplomowe w Wharton School of Business na University of Pennsylvania, Kellogg School
of Management na Northwestern University i University of Chicago. Jego wykształcenie
uzupełnił program z zakresu strategicznych negocjacji w Harvard Business and Law School
oraz z analizy zbiorów danych w Massachusetts Institute of Technology.

SHERRIF KARAMAT
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W pierwszej połowie 2021 r. działająca w branży rozrywkowej Galaxy

Entertainment Group – właściciel kasyn i hoteli w Makau – zamierza otworzyć

w tym mieście nowe centrum konferencyjne. Jak zapowiadają inwestorzy,

Galaxy International Convention Center (GICC) ma być jednym

z najnowocześniejszych i najbardziej uniwersalnych obiektów tego typu

– nie tylko w Chinach, ale i w całej Azji.

Na powierzchni 40 tys. mkw. znajdzie się szereg przestrzeni dedykowanych

praktycznie wszystkim wydarzeniom wpisującym się w definicję branży MICE

(szczegóły poniżej). Dzięki temu oferta będzie skierowana nie tylko do organi-

zatorów konferencji i kongresów, ale także szeregu innych eventów – imprez

korporacyjnych i towarzyszących wyjazdom incentive, premier produktów, gal,

ceremonii rozdania nagród, pokazów mody czy targów. A to tylko niektóre

z dłuższej listy propozycji, jakimi przedstawiciele Galaxy Entertainment Group

chcą zainteresować potencjalnych klientów (venue jest już promowane na nie-

których targach branżowych). Dodatkowo budynek centrum konferencyjnego

zostanie połączony z kurortem Galaxy Macau™ (na jego terenie znajdują się

restauracje, sklepy, kasyna, kina, centra rozrywki i luksusowe hotele, takie jak

The Ritz-Carlton, Banyan Tree, JW Marriott, Hotel Okura, Galaxy Hotel™

i Broadway Hotel) oraz budowaną równolegle Galaxy Areną (16 tys. miejsc

siedzących na trybunach). Będą w niej organizowane koncerty, imprezy

sportowe, a także eventy towarzyszące wydarzeniom goszczącym w GICC.

Budowa centrum konferencyjnego i areny, wpisuje się w strategię rozwoju

samego Makau, które od kilku lat prowadzi zintensyfikowane działania promo-

cyjne skierowane do branży turystycznej i MICE. Ten specjalny region

administracyjny Chin (polscy obywatele mogą tam przebywać do 30 dni bez

wizy, podobnie jak w Hongkongu) chce stać się światowym centrum turystyki

i wypoczynku, kojarzonym nie tylko z hazardem. Pomóc mają w tym nowe in-

westycje w infrastrukturę hotelową, konferencyjną oraz transportową, czego

przykładem jest otwarcie pod koniec ub.r. mostu Hongkong-Zhuhai-Makau. MK

GALAXY INTERNATIONAL
CONVENTION CENTER
(GICC)

Nazwa: Galaxy International Convention Center (GICC),
www.galaxyicc.com/en/

Lokalizacja: Makau, Chiny

Data otwarcia: pierwsza połowa 2021 r.

Liczba sal: część konferencyjna (3 profesjonalnie
wyposażone sale, które można ze sobą łączyć, znajduje się
w nich sufit LED pozwalający na szybką zmianę kolorystyki
i klimatu pomieszczeń), część wystawiennicza (hale A-E,
bezpośredni wjazd z ulicy), 32 pokoje spotkań
(wyposażone w sprzęt audiowizualny), audytorium (600
osób), luksusowa sala balowa (1000 osób)

Powierzchnia: 40 tys. mkw. (cały obiekt), 10 tys. mkw.
(przestrzeń wystawiennicza), 4 tys. mkw. (przestrzeń
konferencyjna), 1,4 tys. mkw. (sala balowa), 1,1 tys. mkw.
(audytorium)

DOSSIER

THINK VENUE – OBIEKT Z OKŁADKI
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Doskonale zachowany i odrestaurowany
pałac, którego pierwszym właścicielem był
Bazyli Walicki – doradca Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego, uważany jest za „Perłę
Mazowsza”. Znajduje się w urokliwej miej-
scowości Mała Wieś, która otoczona jest
200-letnim rezerwatem przyrody „Modrze-
wina”, w niedalekiej odległości od Grójca.
Doskonała lokalizacja, zaledwie 50 km
od Warszawy, zapewnia z jednej strony dobry
dojazd z każdego miejsca w Polsce, a jedno-
cześnie pozwala na zorganizowanie eventu
w pięknej, zacisznej okolicy. To miejsce,
które aż kipi energią. Zorganizować można
tam wszelkiego rodzaju wydarzenia – od
eleganckich spotkań kulturowo-nauko-
wych po kameralne spotkania biznesowe czy

emocjonującą integrację. Odbywają się
tam koncerty muzyki na żywo, wydarzenia
związane z historią okolicy, przedstawienia
teatralne, koncerty czy występy kabaretów.

SZEROKA OFERTA
Nad wszystkimi etapami realizacji wyda-

rzenia czuwa profesjonalny zespół komplek-
su, który jest do dyspozycji gości przez całą
dobę. Kreatywność, kompetencje, wiedza
oraz umiejętności nabywane przez lata spra-
wiają, że każdy program jest osobliwym
i niepowtarzalnym przeżyciem. A możliwo-
ści organizacji niepowtarzalnych eventów
jest tam naprawdę wiele. Uczestników wy-
darzeń z pewnością ucieszy możliwość atrak-
cyjnego spędzenia wolnego czasu po długim

szkoleniu czy przepełnionej prelekcjami
konferencji. Wytchnienie znajdą w Ukrytej
Komnacie Wellness & Spa, gdzie mogą
skorzystać m.in. z masaży i pobytu w saunie.
Wszyscy, którzy czas między kolejnymi
dniami spotkań biznesowych lubią spędzać
aktywnie, mogą wziąć udział w podchodach,
grze w tenisa czy piłkę nożną. Warto także
wybrać się na strzelnicę golfową, popływać
łódką po stawie oraz wziąć udział w warszta-
tach cydrowych, winiarskich czy akademii
kulinarnej.

STYLOWE I PROFESJONALNE
CENTRUM BIZNESOWE

Sale Mędrców, Pompejańska, Warszawska,
Złota i Szara to komnaty o charakterze

KOMPLEKS PAŁACOWO-PARKOWY PAŁAC MAŁA WIEŚ TO PRZESTRZEŃ EVENTOWA,
KTÓRA ZADOWOLI NAWET NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH ORGANIZATORÓW WYDARZEŃ.

NIE TYLKO SPODOBA SIĘ TYM, KTÓRZY SZUKAJĄ ELEGANCKIEJ, HISTORYCZNEJ OPRAWY
DLA SWOJEGO SPOTKANIA BIZNESOWEGO CZY BANKIETU, ALE TAKŻE TYM, KTÓRZY

KONFERENCJĘ CZY SZKOLENIE CHCĄ ZORGANIZOWAĆ W NOWOCZESNEJ PRZESTRZENI.
HOTEL PAŁAC MAŁA WIEŚ ŁĄCZY PIĘKNO XVIII-WIECZNEJ ARCHITEKTURY

Z NAJBARDZIEJ NOWOCZESNYMI ROZWIĄZANIAMI.

KLIMATYCZNA PRZESTRZEŃ
W SAMYM SERCU POLSKI

�� TTHHIINNKK  VVEENNUUEE  ––  PPRROOMMOOCCJJAA
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mu ze al nym, znaj du ją ce się w pa ła cu.
Świet nie spraw dzą się ja ko miej sca prze zna -
czo ne do or ga ni za cji nie wiel kich spo tkań
biz ne so wych, po sie dzeń za rzą du czy eks klu -
zyw nych szko leń. W pa ła cu znaj du je się
rów nież Wi niar nia, w któ rej zor ga ni zo wać
moż na de gu sta cję wy kwint nych trun ków
oraz Her ba ciar nia z oka za łym ba rem, któ ra
z pew no ścią za chwy ci sma ko szy her bat.

Tuż obok XVIII -wiecz ne go pa ła cu wy bu -
do wa no w 2018 r. no wo cze sne prze strze nie
kon fe ren cyj no -ban kie to we: No wą Oran że rię
z wi do kiem na ogród fran cu ski oraz Szklar nię
z wyj ściem na po la nę. No wa Oran że ria na -
wią zu je sty lem do tzw. po ma rań czar ni, któ re
po wsta wa ły na prze ło mie XVII i XIX wie ku.
To wła śnie tam znaj du je się naj więk sza 
sa la obiek tu. To ide al ne miej sce na kon gres, 
kon fe ren cję, ale rów nież na wy kwint ny 
bankiet. Dzię ki moż li wo ści wpro wa dze nia
au ta świet nie spraw dzi się tak że pod czas
laun chu no we go po jaz du. Dru gi no wo od -
da ny obiekt ban kie to wo -kon fe ren cyj ny 
zbu do wa ny zo stał w sty lu in du strial nym.
Szklar nia wy róż nia się drew nia ny mi wy -
koń cze nia mi i wy so ko prze szklo ny mi ścia -
na mi. Bez po śred nio z sa li da się wyjść na
po la nę z miej scem na ogni sko, dzię ki cze mu

go ście or ga ni zo wa ne go w Szklar ni szko le nia
czy spo tka nia in te gra cyj ne go mo gą spę dzić
czas w pięk nym oto cze niu przy ro dy. 

OFER TA SZY TA NA MIA RĘ
Nie za po mnia ną im pre zę in te gra cyj ną do

bia łe go ra na zor ga ni zo wać moż na w re stau -
ra cji Sta ra Wo zow nia. Sa la Bia ła to do sko -
na łe miej sce na ban kiet, a znaj du ją cy się 
tuż obok lob by ba r świet nie spraw dzi się 
ja ko par kiet do tań cze nia. Waż nym atu tem
re stau ra cji jest de dy ko wa ne me nu ban kie to -
we. Or ga ni za to rzy wy da rzeń mo gą wspól nie
z sze fem do pa so wać ser wo wa ne po tra wy
do cha rak te ru ma ją ce go się od być even tu.
Po sił ki ser wo wa ne w re stau ra cji przy go to wy -
wa ne są z pro duk tów naj wyż szej ja ko ści. 

Kom pleks pa ła co wo -par ko wy Pa łac Ma ła
Wieś za pew nia uczest ni kom wy da rzeń nie
tyl ko uni ka to we prze strze nie even to we, ale
tak że moż li wość noc le gu w nie co dzien nej
sce ne rii – w Pa ła cu oraz w Ofi cy nach, czę -
ściach hi sto rycz nych obiek tu, znaj du ją się
eks klu zyw ne apar ta men ty. Na to miast go ści,
któ rzy pre fe ru ją lo fto wy i ru sty kal ny styl za -
chwy cą po ko je znaj du ją ce się we współ cze -
snych bu dyn kach – Spi chle rzu i Do mu
Ogrod ni ka.  AJ

POWIERZCHNIE
EVENTOWE

� NOWA ORANŻERIA
Sala Wielka Pompejańska: powierzchnia:
550 mkw., wysokość: 5,7 m, ustawienie:
teatralne: 550 os., bankietowe: 260/360 os.
Sala Klubowa: powierzchnia: 186 mkw.,
wysokość: 3,4 m, ustawienie: teatralne: 
150 os., bankietowe: 70/100 os.
Foyer: powierzchnia: 48 mkw., 
wysokość: 3,4 m

� SZKLARNIA
Sala Szklarnia: powierzchnia: 203,5 mkw.,
wysokość: 5 m, ustawienie: teatralne: 
150 os., bankietowe: 100/140 os.

� SPICHLERZ
Sala Południowa: powierzchnia: 88 mkw.,
wysokość: 3,4 m, ustawienie: 
teatralne: 50 os., bankietowe: 40 os.

� RESTAURACJA STARA WOZOWNIA
Sala Biała: powierzchnia: 90 mkw., 
wysokość: 4 m, ustawienie: teatralne: 
60 os., bankietowe: 70 os.
Lobby: powierzchnia: 38,5 mkw., 
wysokość: 3 m, ustawienie: teatralne: 12 os.,
bankietowe: 12 os.
Poddasze: powierzchnia: 55,5 mkw.,
wysokość: 4,4 m, ustawienie: teatralne: 40 os.
Sala Kameralna: powierzchnia: 25 mkw. 
(4,5 x 5,6), ustawienie: teatralne: 10 os. 

� PAŁAC (PARTER)
Sala Tarasowa: powierzchnia: 36 mkw.,
wysokość: 2,5 m, ustawienie: teatralne: 25 os.
Wedutowa + Karciana: powierzchnia: 
44,5 mkw., wysokość: 2,5 m, ustawienie:
teatralne: 20 os.
Pokój gier: powierzchnia: 31,5 mkw.,
wysokość: 2,5 m, ustawienie: teatralne: 20 os.
Herbaciana – Bar: powierzchnia: 40 mkw.,
wysokość: 2,5 m
Westybull: powierzchnia: 43 mkw., wysokość:
2,5 m, ustawienie: teatralne: 24 os.
Winiarnia: powierzchnia: 17,5 mkw.,
wysokość: 4,5 m, ustawienie: teatralne: 6 os.

� PAŁAC (PIĘTRO):
Sala Złota: powierzchnia: 50 mkw.,
wysokość: 4,5 m, ustawienie: teatralne: 30 os. 
Sala Szara: powierzchnia: 40 mkw.,
wysokość: 4,5 m, ustawienie: teatralne: 20 os.
Sala Mędrców: powierzchnia: 35 mkw.,
wysokość: 4,5 m, ustawienie: teatralne: 15 os.
Sala Pompejańska: powierzchnia: 22 mkw.,
wysokość: 4,6 m, ustawienie: teatralne: 10 os.
Sala Warszawska: powierzchnia: 73 mkw.,
wysokość: 3,4 m, ustawienie: 
bankietowe: 25 os.

� POKOJE HOTELOWE
Hotel Spichlerz – 21 pokoi, Dom Ogrodnika 
– 16 pokoi, Oficyny – 16 apartamentów, 
Pałac – 1 apartament

PAŁAC MAŁA WIEŚ 
Mała Wieś 40, 05-622 Belsk Duży,
sprzedaz@palacmalawies.pl, 
tel. +48 782 40 40 40
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Za stwo rze nie nie po wta rzal ne go kli ma tu pod czas even tu od po wia da ją nie
tyl ko or ga ni za to rzy wy da rze nia, ale rów nież miej sce, któ re wy bie ra ją na
kon fe ren cję czy ban kiet. Co raz czę ściej szu ka my miejsc uni ka to wych, 
któ ry mi moż na się za chwy cić i ta ki wła śnie jest Ho tel Pa łac Ma ła Wieś 
– mó wi To masz Ba rań ski, dy rek tor ge ne ral ny Pa ła cu Ma ła Wieś.

Co wy róż nia Ho tel Pa łac Ma ła Wieś na tle in nych obiek tów even to wych? 
Na to py ta nie od po wie my sło wa mi na szych go ści, któ rzy pod kre śla ją, że

nieczę sto spo ty ka się obiekt od re stau ro wa ny z ta kim pie ty zmem i w tak do brym 
gu ście. Na 30 hek ta rach ma my za ple cze kon fe ren cyj ne – 14 sal i sa lo ni ków biz -
ne so wych. W naj więk szej sa li mo że my zor ga ni zo wać kon fe ren cję do 550 osób.
Pa ła co we sa lo ny na to miast wy ko rzy sty wa ne są na spo tka nia za rzą du i bar dziej
ka me ral ne im pre zy. W nie daw no otwar tej Szklar ni stwo rzy li śmy ru sty kal ny
kli mat z wi do kiem na na tu rę. 

Per łą te go miej sca jest oczy wi ście pa łac z 1786 r. Ko lej ny za chwa la ny 
ele ment Ma łej Wsi to zie leń. Ró ża ny ogród fran cu ski, park an giel ski to 
rów nież do sko na ła prze strzeń na or ga ni za cję even tu i miej sce na od po czy nek. 
Po twier dze niem tych słów jest ty tuł naj bar dziej uni ka to we go miej sca na even -
ty przy zna ny w kon kur sie MP Po wer Awards® 2018.

W ja ki spo sób prze ko nu ją Pań stwo bran żę even to wą do wy bra nia te go
obiek tu?

Na po zio mie przy go to wa nia ofer ty uważ nie wsłu chu je my się w po trze by po ten -
cjal nych go ści, by uszyć ofer tę na mia rę wy obra żeń or ga ni za to rów. 

Ho tel Pa łac Ma ła Wieś to uni ka to we wnę trza, do sko na ła ba za pod kon fe ren cje
i ban kie ty, któ ra ob słu ży wła ści wie każ dy ro dzaj even tu – od ele ganc kich wy da -
rzeń kul tu ral no -na uko wych po przez drob ne spo tka nia i wy da rze nia dla bran ży
np. mo to ry za cyj nej. Na si go ście zawsze chwa lą nas za pro fe sjo nal ną ob słu gę, 
go ścin ność i pyszną kuch nię, ba zu ją cą na lo kal nych pro duk tach. Ca ły czas 
sły szy my sło wa za chwy tu nad tym miej scem. Trud no zna leźć dru gi tak 
uni ka to wy obiekt w Pol sce.

Oprócz prze strze ni even to wych, na ja kie do dat ko we atrak cje mo gą li czyć
uczest ni cy wy da rzeń or ga ni zo wa nych w Ho telu Pa łac Ma ła Wieś ?

Or ga ni zu je my zwie dza nie pa ła cu, któ re go hi sto ria skry wa cie ka we 
wy da rze nia. Dzię ki na szym prze wod ni kom hi sto ria sta je się na ma cal na
i ży wa. Nie ma miej sca na nud ne opo wie ści.

Oso by ak tyw ne do ce nią bo isko wie lo funk cyj ne, strzel ni cę gol fo wą i roz le głe
te re ny na jog ging. W na szym są siedz twie ro śnie re zer wat przy ro dy Mo drze wi -
na, ide al ne miej sce na spa cer i za czerp nię cie świe że go po wie trza. Dla go ści 
ocze ku ją cych re lak su ma my spa z ga bi ne ta mi do ma sa żu, sau ną su chą i ze -
wnętrz nym ja cuz zi. Pa sjo na tów go to wa nia za pra sza my na warsz ta ty ku li nar ne.
Pod czuj nym okiem na szych ku cha rzy go ście mo gą roz wi nąć swo je skrzy dła

go tu jąc spe cja ły na szej kuch ni, ta kie jak barszcz 
z ja błek gró jec kich. Po sia da my wła sne pa sie ki, dla te go 
czę sto or ga ni zu je my warsz ta ty mio do we. Ko rzy sta my 
rów nież z wie dzy i do świad cze nia na szych są sia dów, któ rzy
pro wa dzą dla nas warsz ta ty cy dro we i win ne. 

Ja kie cie ka we wy da rze nia od by ły się już w Ho telu Pa łac
Ma ła Wieś?

Se zon let ni za czę li śmy ple ne ro wym kon cer tem „Qu een
Sym fo nicz nie” dla 800 osób po łą czo nym z ban kie tem 
oraz gril lem nad sta wem. Przez ca łe wa ka cje or ga ni zo wa -
li śmy kon cer ty mu zy ki na ży wo i wy da rze nia po wią za ne 
z hi sto rią miej sca. Czę sto od by wa ją się u nas przed sta wie -
nia te atral ne, ka ba re ty i kon cer ty. Wspie ra my dzia ła nia
kul tu ral ne – od za wsze obiekt był me ce na sem kul tu ry
i chce my utrzy mać tę dłu go wie ko wą tra dy cję.

Na ja kie wspar cie or ga ni za to rzy wy da rzeń mo gą li czyć
z Pań stwa stro ny?

Je ste śmy do dys po zy cji go ści przez ca łą do bę. Od mo -
men tu przy jaz du do po że gna nia nasz ze spół ofe ru je wspar -
cie na każ dym eta pie. Dba nie o kom fort go ści jest dla nas
naj wyż szym prio ry te tem. 

Jak pla nu ją Pań stwo roz wi jać ofer tę w naj bliż szej 
przy szło ści?

Ak tu al na sy tu acja ryn ko wa po zwa la nam opty mi stycz nie
pa trzeć w przy szłość i sta wiać na dal szy roz wój. Roz po czy -
na my pra ce nad stwo rze niem ko lej nej czę ści ho te lo wej
– chce my po więk szyć na szą ba zę o ko lej ne 150 po koi, 
do dat ko wą prze strzeń kon fe ren cyj ną, za ple cze re kre acyj ne 
z ba se nem i spa oraz par kiem li no wym. Naj więk szym 
wy zwa niem bę dzie do pa so wa nie no wych obiek tów do
ist nie ją ce go po rząd ku ar chi tek to nicz ne go, aby utrwa lić 
nie zwy kłą har mo nię przy ro dy i hi sto rii w Ma łej Wsi. 
Po nad to roz wi ja my za ple cze na tu ral ne, chcąc ofe ro wać 
lo kal ne, eko lo gicz ne, ro bio ne przez nas pro duk ty zgod nie
z du chem „From farm to ta ble”.

biuro@palacmalawies.pl

W ZGODZIE
z historią i naturą
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Ko pal nia Gu ido jest po ło żo na w sa mym
ser cu Ślą ska, znaj du je się dwie mi nu ty jaz dy
od Dro go wej Tra sy Śred ni co wej (DTŚ) i pięć
– od au to stra dy A4 oraz za le d wie kil ka na ście
mi nut od Ka to wic. To prze strzeń, w któ rej
moż na zor ga ni zo wać nie tyl ko spo tka nie biz -
ne so we, kon fe ren cję, ban kiet czy im pre zę in -
te gra cyj ną. Z po wo dze niem mo że od być się
w niej tak że kon cert mu zy ki elek tro nicz nej,
pod ziem ny mecz bok ser ski czy na wet tur niej
tur bo gol fa. 

TE ATR POD ZIE MIĄ
Ko pal nia Gu ido dys po nu je czte re ma 

ko mo ra mi gór ni czy mi – Ko mo rą Ba daw czą
nr 8, Ko mo rą Kom pre so rów, Ha lą Pomp 

i Warsz ta tem Me cha nicz nym, znaj du ją cy -
mi się 320 me trów pod zie mią. Każ dą z sal
moż na wy na jąć od dziel nie na po trze by 
or ga ni za cji even tu, bez pro ble mu da się tak -
że wy na jąć ca łą Ko pal nię na wy łącz ność.
Pierw sza z sal – Ko mo ra Ba daw cza nr 8
– na zwą na wią zu je do lat 70. ubie głe go wie -
ku, gdy słu ży ła ja ko eks pe ry men tal na
ko pal nia do świad czal na, w któ rej od by wa ło
się te sto wa nie no wych ma szyn gór ni czych
i tech nik wy do byw czych. Dziś, dzię ki 
zna ko mi tym wa run kom aku stycz nym i spe -
cjal nie do bra ne mu oświe tle niu, świet nie
spraw dzi się nie tyl ko pod czas or ga ni za cji
kon fe ren cji oraz im pre zy in te gra cyj nej, ale
tak że ja ko pod ziem na sa la kon cer to wa czy

te atr, w któ rym zmie ści się aż 202 wi dzów.
Ko mo ra wy po sa żo na jest w bar, szat nię, za -
ple cze oraz roz su wa ną try bu nę na gór nej an -
tre so li, któ ra li czy 88 miejsc sie dzą cych.
W ko lej nej prze strze ni even to wej Ko pal ni

KOPALNIA GUIDO BEZ WĄTPIENIA WYRÓŻNIA SIĘ NA TLE INNYCH OBIEKTÓW. ALE NIECODZIENNE
POŁOŻENIE JEJ POWIERZCHNI EVENTOWYCH – 320 METRÓW POD ZIEMIĄ 

– TO NIE WSZYSTKO. INFRASTRUKTURA EVENTOWA KOPALNI SAMA W SOBIE JEST ATRAKCYJNA,
RÓWNIE WAŻNYMI ATUTAMI SĄ JEDNAK PROFESJONALNY ZESPÓŁ, POTRAFIĄCY ZORGANIZOWAĆ 

W TEJ PRZESTRZENI KAŻDY RODZAJ WYDARZENIA, JAK I DOSTĘPNE SCENARIUSZE EVENTÓW, 
KTÓRE ZASKOCZĄ NAWET NAJBARDZIEJ DOŚWIADCZONYCH ORGANIZATORÓW.

UNIKATOWY EVENT
320 METRÓW POD ZIEMIĄ
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Gu ido – Ko mo rze Kom pre so rów – uczest -
ni cy wy da rzeń mo gą obej rzeć kom pre sor
z 1914 r. pro duk cji nie miec kiej oraz pol ską
sprę żar kę po wietrz na z 1965 r. Kie dyś dzię -
ki tym sprzę tom sprę żo ne po wie trze za si la -
ło ma szy ny gór ni cze, któ re umoż li wia ły
pra ce na tej głę bo ko ści, dziś sta no wią one
cie ka we tło dla kon fe ren cji czy szko leń od -
by wa ją cych się w ko mo rze. In du strial ny kli -
mat miej sca pod kre śla ją tak że wy su wa ne
wprost z ocio su sta lo we ła wy oraz gór ni cze
lam py ża ro we. Sa la za opa trzo na jest rów nież
w roz bu do wa ne za ple cze ga stro no micz ne.

MUL TI ME DIAL NE SER CE 
KO PAL NI I NAJ GŁĘ BIEJ 
PO ŁO ŻO NY PUB 

Warsz tat Me cha nicz ny, o po wierzch ni
150 mkw., to mul ti me dial ne ser ce ko pal ni.
Daw niej słu żył gór ni kom ja ko pra cow nia,
w któ rej na pra wia no wa go ny i ma szy ny
gór ni cze. Warsz tat wy po sa żo ny jest w sprzęt 
au dio wi zu al ny o naj wyż szych pa ra me trach,
dzię ki cze mu ko mo ra jest do sto so wa na
do or ga ni za cji se an sów ki no wych, spo tkań
bran żo wych bądź kon fe ren cji z ele men ta mi
ban kie tu. 

Ostat nia z prze strze ni even to wych 
Ko pal ni Gu ido – Ha la Pomp – dzię ki po tęż -
nym pom pom chro ni ła nie gdyś ko pal nię
przed za la niem. Te raz to praw do po dob nie
naj głę biej po ło żo ny pub w Eu ro pie. Uni ka -
to wy kli mat gwa ran tu je su ro wy ko pal nia ny
wy strój. Ha la Pomp z pew no ścią świet nie
spraw dzi się pod czas or ga ni za cji ban kie tu
czy im pre zy in te gra cyj nej. Do dat ko wą
atrak cją dla uczest ni ków even tów mo że być
tak że ser wo wa ne w pu bie pi wo Gu ido, któ -

re jest spe cjal nie wa żo ne przez re gio nal ny
bro war z Gli wic. 

KOM PLEK SO WA OFER TA
Wy jąt ko we prze strze nie to ogrom ny atut

Ko pal ni Gu ido. Ale to nie wszyst ko. Tyl ko
tam moż na ro ze grać par tię tur bo gol fa czy
po słu chać kon cer tu 320 me trów pod zie mią.
Nie bez zna cze nia jest tak że moż li wość 
po łą cze nia or ga ni zo wa nych wy da rzeń ze
zwie dza niem pod ziem nych tras obiek tu.
W Ko pal ni Gu ido uczest ni cy even tów ma -
ją szan sę prze ży cia nie spo ty ka nej przy go dy
– mo gą po czuć się jak praw dzi wy gór nik.
Wy po sa że ni w kom plet ny ekwi pu nek gór -
ni czy, pod okiem szty ga ra, wy ko na ją sze reg
za dań – od skrę ca nia ru ro cią gu prze ciw po -
ża ro we go aż do pod ci na nia drew nia nych
stem pli. Wie le atrak cyj nych sce na riu szy

wy da rzeń pod po wie ze spół even to wy ko pal -
ni, któ ry po sia da do świad cze nie zdo by te
pod czas or ga ni za cji po nad ty sią ca pod ziem -
nych im prez. Wszyst kie wy da rze nia or ga ni -
zo wa ne są tam kom plek so wo – od za pe-
w nie nia ca te rin gu, przez aran ża cję prze strze -
ni czy do pa so wa nie atrak cji od po wia da ją cych
po trze bom da nej gru py. AJ

POWIERZCHNIE
EVENTOWE
CZTERY KOMORY ZNAJDUJĄCE SIĘ
320 METRÓW POD ZIEMIĄ:

� KOMORA BADAWCZA NR 8
Dane techniczne: wysokość: 4,5 m – 6,5 m; 
powierzchnia 192 mkw. (8 m x 24 m)
Ustawienie: stoły okrągłe: 150 osób, stoły
prostokątne: 189 osób, ustawienie 
teatralne: 202 osób

� KOMORA KOMPRESORÓW
Dane techniczne: wysokość: 5,4 m – 5,7 m;
powierzchnia: 248 mkw. (8 m x 31 m)
Ustawienie: stoły okrągłe: 70 osób, stoły
prostokątne: 90 osób, ustawienie 
teatralne: 100 osób

� HALA POMP
Dane techniczne: wysokość: 4,6 m;
powierzchnia: 164,5 mkw. (23,5 m x 7 m)
Ustawienie: stoły okrągłe: 70 osób, stoły
prostokątne: 100 osób, ustawienie 
teatralne: 120 osób.

Komora Badawcza nr 8, Komora
Kompresorów i Hala Pomp wyposażone 
są w: projektor, ekran, system dźwiękowy,
mikrofony, scena: 16 podestów (2 m x 1 m),
regulacja wysokości: 60-100 cm

� WARSZTAT MECHANICZNY
Dane techniczne: wysokość: 3,6 m – 4 m;
powierzchnia: 150 mkw. (6 m x 25 m)
Ustawienie: stoliki koktajlowe: 100 osób,
ustawienie teatralne: 90 osób.
Warsztat Mechaniczny wyposażony jest 
w: projektor, ekran, system dźwiękowy,
mikrofony, monitory 55”, system
wideokonferencyjny oraz system tłumaczenia
symultanicznego, reflektory teatralne,
reflektory LED

� PARKING: 60 samochodów 
i 6 stanowisk autokarowych

ADRES
Kopalnia Guido, 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 93,
www.kopalniaguido.pl



30
THINK 

MICE

Ro sną ce za in te re so wa nie Ko pal nią Gu ido spra wia, że suk ce syw nie wpro wa dza ne są
do ofer ty no we pro po zy cje z za kre su te am bu il din gu oraz atrak cji re gio nal nych.
Roz wi ja my swo ją dzia łal ność szcze gól nie pod ką tem even tów de dy ko wa nych, 
przy go to wy wa nych na in dy wi du al ne ży cze nie klien ta i spe cjal nie two rzo nych sce -
na riu szy spo tkań – mó wi Bo że na Bla cha -Sta cho wicz z dzia łu Sprze da ży i Or ga ni -
za cji Im prez Mu zeum Gór nic twa Wę glo we go.

Ko pal nia Gu ido wy róż nia się na tle in nych even to wych ve nu es. Ja kie są trzy naj waż -
niej sze atu ty te go obiek tu pod ką tem bran ży MI CE?

Ko pal nia jest zde cy do wa nie miej scem nie sza blo no wym kie dy my śli my o or ga ni za cji even -
tu. 320 me trów pod zie mią, zjazd szo lą, ka ski na gło wach, spa cer ko pal nia nym chod ni kiem,
przy gry wa ją ca or kie stra gór ni cza, mun du ry, czar na wód ka…. To kli mat nie do pod ro bie nia.

Wy róż nia nas prze strzeń, któ ra po zwa la na róż no rod ne aran ża cje w nie zwy kłych i nie co -
dzien nych, pod ziem nych ko mo rach. Nie zwy kle istot ne jest rów nież wy po sa że nie mul ti me -
dial ne, któ re speł nia ocze ki wa nia wie lu klien tów. Nie bez zna cze nia po zo sta je moż li wość
po łą cze nia or ga ni zo wa nych wy da rzeń z tra sa mi pod ziem ny mi w obiek cie. Ko pal nia jest bar -
dzo do brze po ło żo na pod wzglę dem ko mu ni ka cyj nym. Bli skość głów nych ar te rii ko mu ni -
ka cyj nych uła twia do stęp do obiek tu. Prze strzeń do or ga ni za cji wy da rzeń nie łą czy się
bez po śred nio z od by wa ją cym się na co dzień ru chem tu ry stycz nym, co bez wąt pie nia jest
rów nież atu tem i po zwa la na or ga ni za cję spo tkań w spe cjal nie wy dzie lo nej stre fie, do któ -
rej do stęp ma ją tyl ko oso by bez po śred nio zwią za ne z even tem i bio rą ce w nim udział.

In fra struk tu ra to oczy wi ście nie wszyst ko. Li czą się tak że lu dzie. Na ja kie wspar -
cie or ga ni za to rzy wy da rzeń mo gą li czyć z Pań stwa stro ny?

Wszyst kie even ty re ali zo wa ne w na szych prze strze niach or ga ni zo wa ne są kom plek so wo.
Przy wią zu je my du żą wa gę do te go, aby klient cie szył się swo im wy da rze niem na rów ni z za -
pro szo ny mi przez nie go go ść mi. Po stro nie Ko pal ni za tem jest część ca te rin go wa, aran ża -
cja prze strze ni, do bra nie ob słu gi oraz do pa so wa nie atrak cji od po wied nich dla da nej gru py.
Tak na praw dę wy cho dzi my z za ło że nia, że każ dy z na szych klien tów po wi nien prze ka zać
nam wy tycz ne do ty czą ce swo je go spo tka nia, a po tem spo koj nie przy glą dać się efek tom na -
szej pra cy. Za pew nia my peł ną po moc w ob słu dze grup prze pro wa dza jąc tak na praw dę
klien ta od ofer ty do sa me go wy da rze nia. Pe łen li ne up even tu jest po na szej stro nie, każ de
spo tka nie pro wa dzo ne jest przez wy zna czo ne go event ma na ge ra, któ ry czu wa nad je go
prze bie giem. Współ pra cu je my z ba zą noc le go wą zlo ka li zo wa ną w po bli żu obiek tu, świad -
czy my peł ne usłu gi ca te rin go we, or ga ni zu je my atrak cje do dat ko we jak kon cer ty, wy stę py,
po ka zy. Or ga ni zu je my też de gu sta cje trun ków i po traw. W ostat nim cza sie moc no roz wi -
nę li śmy ba zę atrak cji ar ty stycz nych, któ re je ste śmy w sta nie za pre zen to wać w na szych pod -
zie miach. Na ży cze nie klien ta je ste śmy w sta nie przy go to wać prak tycz nie wszyst ko
pod wa run kiem, że zmie ści się to do na szej ko pal nia nej szo li (win dy).

Z pew no ścią event w ko pal ni to pro po zy cja dla wszyst kich tych, któ rzy chcą prze -
żyć nie ba nal ną przy go dę. Mo że Pa ni przy bli żyć nie co, na ja kie atrak cje mo gą li czyć
uczest ni cy even tów?

Ko pal nia Gu ido to wy jąt ko wy obiekt, któ ry w nie ba nal ny spo sób po zwa la po łą czyć do syć

stan dar do we wy da rze nia, jak ban kie ty, szko le nia czy kon fe ren cje,
z nie co dzien ną prze strze nią obiek tu post in du strial ne go. Czte ry ko -
mo ry pre zen tu ją ce róż ne wnę trza i da ją ce róż ne moż li wo ści aran -
ża cyj ne są w sta nie za do wo lić na wet naj bar dziej wy ma ga ją cych
klien tów. Do dat ko wo każ de mu uczest ni ko wi na szych wy da rzeń
mo że my rów nież za pro po no wać zwie dza nie na sze go obiek tu.
Moż na sko rzy stać z ofer ty stan dar do wej po zwa la ją cej po znać 
dwa po zio my ko pal ni. Moż na rów nież wy brać tra sę, któ rej część
po grą żo na jest w mro kach i po zwa la choć na chwi lę prze nieść się
do gór ni czej co dzien no ści. Wresz cie moż na spró bo wać swo ich 
sił w roz bu do wa nej ofer cie te am bu il din go wej, któ ra po zwo li 
po znać taj ni ki gór ni cze go fa chu na Szych cie lub spraw dzi spryt w Po -
szu ki wa niu Czar ne go Zło ta. Or ga ni zu je my rów nież atrak cje de dy -
ko wa ne jak szko le nia z za kre su pierw szej po mo cy, któ re od by wa ją
się na gór ni czych chod ni kach, im pre zy te ma tycz ne dla osób o moc -
nych ner wach. Tyl ko u nas moż na spró bo wać swo ich sił w pod ziem -
nym tur nie ju gol fo wym.

Dla osób pra gną cych za sma ko wać w gór ni czej tra dy cji przy go -
to wa li śmy je dy ną i nie po wta rzal ną Bie sia dę Gór ni czą, któ rą po -
prze dza ce re mo niał Sko ku przez skó rę. Ry tu ał pro wa dzo ny przez
gór ni ków w peł nym umun du ro wa niu na da je wy da rze niu po wa gi
i po zwa la po sma ko wać tra dy cji gór ni czych. Pro po nu je my na szym
go ściom lo kal ną kuch nię i lo kal ne, ni szo we pi wo przy go to wy wa ne
spe cjal nie dla nas.

Ja kie są pla ny na naj bliż sze la ta dzia łal no ści obiek tu?
Naj bliż sze la ta to z ca łą pew no ścią roz wój obiek tu pod ką tem za -

rów no tu ry stycz nym, jak i even to wym. Ogrom ny po ten cjał ko pal -
ni po wo du je, że no we atrak cje even to we po ja wia ją się każ de go ro ku
sta le zwięk sza jąc moż li wość wy bo ru. Ro sną ce za in te re so wa nie Ko -
pal nią Gu ido spra wia, że suk ce syw nie wpro wa dza ne są do ofer ty
no we pro po zy cje z za kre su te am bu il din gu oraz atrak cji re gio nal -
nych. W naj bliż szych la tach pla nu je my rów nież do po sa że nie stre fy
pod ką tem tech nicz nym. Roz wi ja my swo ją dzia łal ność szcze gól nie
pod ką tem even tów de dy ko wa nych, przy go to wy wa nych na in dy wi -
du al ne ży cze nie klien ta i spe cjal nie two rzo nych sce na riu szy spo tkań.
Pla nu je my rów nież wpro wa dzić obiekt na ry nek usług we sel nych,
któ re w ostat nim cza sie szyb ko się roz wi ja ją.

SPECJALIZUJEMY
się w eventach
dedykowanych
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Czy sły sze li ście kie dy kol wiek o apli ka cji Tik Tok? Je śli ma cie po nad 35 lat,
praw do po dob nie nic ta na zwa Wam nie mó wi. Do dzi siaj. Przy znam, że sam
od kry łem ją do pie ro nie daw no, przy oka zji re gu lar ne go po szu ki wa nia świa -
to wych no wi nek w bran ży MI CE – aby dzie lić się ty mi in for ma cja mi na ła -
mach THINK MI CE.

Czym jest za tem Tik Tok? To ko lej na plat for ma spo łecz no ścio wa, któ ra umoż li -
wia użyt kow ni kom two rze nie i udo stęp nia nie krót kich te le dy sków. Po dob nie
jak w przy pad ku In sta gra ma lub Twit te ra, użyt kow ni cy mo gą śle dzić za jej po -
śred nic twem zna jo mych, gwiaz dy czy wpły wo we oso by. We dług prze róż nych
ra por tów Tik Tok to trze cia naj czę ściej po bie ra na apli ka cja w pierw szym kwar -
ta le 2019 r. – z po nad 200 mln no wych użyt kow ni ków – i jed na z naj po pu lar -
niej szych plat form spo łecz no ścio wych na świe cie. Już w 2018 r. by ła do stęp na
w 150 kra jach i w 75 róż nych wer sjach ję zy ko wych. Z po wo dze niem za stą pi ła po -
pu lar ną Mu si cal.ly, a jej funk cje okre śla się naj czę ściej ja ko po łą cze nie Snap cha -
ta i Spo ti fy. Apli ka cja po zwa la na na gra nie krót kich, mak sy mal nie 15
se kun do wych form vi deo, pod do wol ny utwór mu zycz ny. Ta ki klip moż na po -
tem prze ra biać i edy to wać za po mo cą sze re gu cie ka wych funk cji. W od róż nie niu
od Snap cha ta na gra nia vi deo nie zni ka ją jed nak po 24 go dzi nach od ich opu bli -
ko wa nia. W do dat ku są uroz ma ico ne dzię ki fil trom efek tów spe cjal nych, za baw -
nym na klej kom i mu zycz nej ba zie – sta rych oraz no wych, ak tu al nych hi tów.
Dla pla ni stów spo tkań i ca łej bran ży MI CE, któ ra chce zwięk szyć świa do mość
do ty czą cą wy da rzeń, Tik Tok to do sko na łe no we na rzę dzie mar ke tin go we. Dzię -
ki nie mu or ga ni za to rzy mo gą udo stęp niać fil my wi deo po prze dza ją ce even ty
w po pu lar nych for ma tach. Wie lu mło dych lu dzi oba wia się tra dy cyj ne go mar -
ke tin gu, któ ry do nich już nie „do cie ra”. Tym cza sem apli ka cja Tik Tok da je pla -
ni stom dro gę odej ścia od utar tych dzia łań mar ke tin go wych, a tym sa mym
stwa rza młod szym od bior com moż li wość na tu ral ne go an ga żo wa nia się w swo ich
ka na łach spo łecz no ścio wych.
Jak wy glą da wy ko rzy sta nie tej apli ka cji w na szej bran ży? W kwiet niu 2019 r.
Tik Tok roz po czął współ pra cę z Mi ni ster stwem Tu ry sty ki In do ne zji, w ko lej nych
mie sią cach apli ka cja po słu ży ła też do pro mo cji Du ba ju. Utwo rzo no de dy ko wa -
ny tzw. chal lan ge #won der fu lIn do ne sia i #Thi sIs Du bai. W ten spo sób użyt kow -
ni cy by li za chę ca ni do pu bli ko wa nia naj lep szych i ulu bio nych mo men tów ze

swo ich po dró ży. Kre atyw nie re je stro wa li swo je do świad cze -
nia i dzie li li się chwi la mi z eg zo tycz nych miejsc. W przy -
pad ku kam pa nii zor ga ni zo wa nej we współ pra cy
z De par ta men tem Tu ry sty ki w Du ba ju dzię ki apli ka cji uda -
ło się osią gnąć wy nik po nad 54 mln wy świe tleń.
Obec nie Tic Tok li czy po nad 600 mln użyt kow ni ków. Ta
licz ba mó wi sa ma za sie bie – jak waż nym no wym na rzę -
dziem mar ke tin go wym jest ta apli ka cja. Co wię cej, du ży
pro cent osób z niej ko rzy sta ją cych to lu dzie mło dzi, do któ -
rych co raz trud niej do trzeć wy ko rzy stu jąc tra dy cyj ne me -
dia. Tic Tok jak żad ne in ne na rzę dzie da je więc moż li wość
do tar cia do „Po ko le nia Z”, któ re nie wy obra ża so bie ży cia
bez elek tro ni ki. Si łę plat for my do strze gły już licz ne świa to -
we mar ki, wi dząc w niej wiel ki po ten cjał. Po dob nie jak li -
czą cy się in flu en ce rzy. 
Co nas cze ka w przy szło ści? Po cząt ki Tik To ka by ły bar dzo
po dob ne do tych, któ re ob ser wo wa li śmy w przy pad ku 
Fa ce bo oka czy Snap cha ta. Mło de gro no od bio rów da je
świe żość plat for mie, na pę dza jąc ją tym sa mym do dal sze go
roz wo ju. Tak du ża spo łecz ność zgro ma dzo na wo kół tej apli -
ka cji stwo rzy ła z niej re we la cyj ne na rzę dzie ko mu ni ka cyj -
ne. Pro dukt ca ły czas się roz wi ja i na sta łe za go ścił na li ście
so cial me diów bę dą cych „must ha ve” u in flu en ce rów. 
Jed no jest pew ne – suk ces Tik To ka stał się fak tem i jest on
obec nie jed ną z naj po tęż niej szych plat form spo łecz no ścio -
wych. Czas wy ko rzy stać te „no we” tech no lo gie w prze my -
śle spo tkań. O ile chce my do trzeć do mło de go po ko le nia.
Przy po mnij my so bie jak wy glą da ły w na szej bran ży po cząt -
ki Fa ce bo oka czy In sta gra ma. Ich po cząt ko we od dzia ły wa -
nie by ło ol brzy mie. Dla te go te raz czas za in te re so wać się
Tic To kiem. Po wo dze nia w in sta la cji!

TikTok 
w branży MICE?
Jak najbardziej!

ARTUR TRUKAWIŃSKI 
Hotelarz, doradca hotelowy, trener i szkoleniowiec, audytor hoteli, wykładowca akademicki, założyciel AT Hospitality Consulting & Management. Karierę
zawodową rozpoczął pracując dla międzynarodowych kompanii żeglugowych: Cunard Line, Costa Crociere, Princess Cruises i Disney Cruise Line. Później
obejmował wiele stanowisk operacyjnych i zarządczych (pełnił funkcję członka zarządu i wiceprezesa) w hotelach sieciowych, tj. Accor, Starwood, InterContinental
Hotels Group, Hilton, Grupa Arche. Wraz ze swoimi zespołami zdobył liczne krajowe i międzynarodowe nagrody dla zarządzanych przez siebie obiektów. 
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W do mu, a mo że w pra cy? Gdzie je steś dro gi Czy tel ni ku, kie dy trzy -
masz przed so bą ga ze tę z tym ar ty ku łem? Po mi mo fak tu, że prze ska ku -
jesz wzro kiem po ko lej nych wer sach tek stu Two je my śli są być mo że
zu peł nie gdzie in dziej. Po słu chaj więc pro szę. Zmia ny dzie ją się te raz.
Tu i te raz, w miej scu, w któ rym je steś, w któ rym świa do mie prze by wasz
naj więk szy wpływ wy wie rasz na to, co Cię ota cza. 

Przy go to wa nie
Nie za leż nie od oko licz no ści, czy jest to ka wa z dro gi mi przy ja ciół mi,

ro dzin ny obiad przy su to za kra pia nym sto le, co rocz na im pre za dla wie -
lu go ści, za trzy maj się. To tyl ko przy kła dy po śród wie lu spo tkań, któ re
kry ją po ten cjał nie po wta rzal no ści wspól nie spę dza ne go cza su. Pry wat -
nych po wstań na kan wie po wta rza nych co dzien nie czyn no ści, któ rych
si ła ma le je kosz tem ko lej nych na rzu ca nych so bie ogra ni czeń. Po nie waż
są chwi le, o któ rych my śli się każ de go dnia, jak po wrót z pra cy do po zor -
ne go kom for tu, któ ry cze ka Cię w do mu, po zwól im scze znąć na mo -
ment tak, aby trwać bez pa mię ci o upły wie ko lej nych mi nut tam, gdzie
jesz cze je steś. Żad na wy po wiedź nie za brzmi tak szcze rze, a głos tak czy -
sto, jak wte dy, gdy jej au tor uwol ni się na mo ment od czy ha ją cych gdzieś
za chwi lę pro ble mów i zwią za ne go z ni mi roz tar gnie nia. Te raz, nie punkt
na koń cu wska zów ki, ani spoj rze nie na tar czę ze gar ka, to wo la wyj ścia
z ką ta mi ni mal nej obec no ści i mak sy mal na chęć sko rzy sta nia z oka zji
sil niej szej od zdu szo nych w za rod ku wa hań i gnu śno ści. Przy ziem na po -
my sło wość – wie lo krot nie stąd wła śnie bio rą lot da le ko idą ce pro jek ty
– w po łą cze niu z we wnętrz nym pę dem zo sta wia ją w ty le nie pa mię ci my -
śli o uciecz kach w miej sca, w któ rych aku rat nas nie ma. Te raz i obec ność
w te raź niej szo ści, li czą się nie zmien nie, bo – jak mó wi Lau ra – nie mo -
że my so bie po zwo lić na utra tę chwi li. 

Dzie cię ca cie ka wość
Za nim Lau ra roz po czę ła pra cę ja ko pro fe sjo nal ny mów ca i em cee wy -

stę pu ją cy w wie lu re gio nach świa ta, w wie ku 19 lat zo sta ła wo lon ta riusz -
ką i tym sa mym naj młod szą asy stent ką pre zy den ta USA. To wła śnie ta ka
mia ła być już za wsze – cie ka wa miejsc i lu dzi, dla któ rych mo że coś zro -
bić, nie dla te go, bo tak trze ba i wy ni ka to z prze ka za nej przez dział HR
li sty obo wiąz ków, lecz z chę ci pod ję cia dzia ła nia w swo im imie niu,
za każ dym ra zem po sze rza jąc ra my spra wo wa nej funk cji. Kie dy, jesz cze
ja ko stu dent ka, po ja wi ła się w Bia łym Do mu po raz pierw szy, by ła od -
po wie dzial na za od bie ra nie te le fo nów i po wia da mia nie swo ich star szych
ko le ża nek i ko le gów z pra cy o tym, kto dzwo nił. Już wte dy po wstał po -
mysł za ło że nia no te su, w któ rym skru pu lat nie za pi sy wa ła swo je spo -
strze że nia do ty czą ce no we go dla niej miej sca i cha rak te ry sty ki osób, by
móc pre cy zyj nie i szyb ko, je śli wy ma ga ły te go oko licz no ści, sko ja rzyć
na zwi sko z peł nio ną funk cją dzwo nią ce go in te re san ta. Nikt te go wów -
czas od niej nie wy ma gał, nikt po za nią sa mą. Lau ra przy cho dzi ła do pra -
cy ja ko pierw sza i wy cho dzi ła z niej ostat nia. Za da wa ła nie skoń czo ną
ilość py tań. Już wte dy du żo czy ta ła. Ak tu al ność jej po my słów, dzię ki osa -
dze niu w bie żą cych kon tek stach spo łecz nych i po li tycz nych, spra wia ła,
że pro po no wa ne przez nią ini cja ty wy szyb ko prze ra dza ły się w wy da rze -
nia. Jej even to wym de biu tem zaś by ła nie ty po wa kon fe ren cja pra so wa
po świę co na wy zwa niom sta wia nym opie ce spo łecz nej i edu ka cji
na uczel niach wyż szych. Sa lę wy peł ni li dzien ni ka rze, jed nak nie ci co
za wsze, pra cu ją cy dla po pu lar nych ser wi sów in for ma cyj nych, lecz uni -
wer sy tec cy, dla któ rych ma te ria po ru szo nych wte dy za gad nień by ła
znacz nie bliż sza. Na ich py ta nia cier pli wie od po wia dał pre zy dent Sta -
nów Zjed no czo nych, Bill Clin ton, któ re go Lau ra po pro si ła o przy by cie.
Wie dzia ła, że je go obec ność za dość uczy ni złak nio nym wie dzy i pierw -

LAURA SCHWARTZ: 
ZMIANY DZIEJĄ SIĘ TERAZ

NA KWIETNIOWYM I WRZEŚNIOWYM ELITE MEETINGS ALLIANCE (CVENT) ZAPROSZENI GOŚCIE
ZAINWESTOWALI SWÓJ CZAS, BY JAK CO ROKU SPOTKAĆ SIĘ ZE SPECJALISTAMI BRANŻY MICE. WŚRÓD
CZOŁÓWKI PRELEGENTÓW ZNALAZŁA SIĘ LAURA SCHWARTZ, AUTORKA BESTSELLERA POD TYTUŁEM

„EAT, DRINK & SUCCEED”. JEJ SŁUCHACZE I CZYTELNICY JUŻ WIEDZĄ, ŻE PODSTAWOWĄ MIARĄ
PRZYSZŁYCH OSIĄGNIĘĆ JEST JAKOŚĆ WSPÓLNIE SPĘDZONEGO CZASU TERAZ. 



szych dzien ni kar skich szli fów re pre zen tan tom sta no wych col le ge’ów.
Kon cept, nie co dzien ny po mysł i czer pa nie ra do ści z wy ko ny wa nej pra -
cy. Lau ra udo wod ni ła, że od wa ga i kon se kwen cja w po ru sza niu waż -
nych te ma tów, mo gą po ru szyć tak że de cy den tów. Tak uto ro wa ła so bie
dro gę do ka len da rza im prez w Bia łym Do mu. Cięż ko by ło przejść obok
efek tów jej pra cy i po zo stać obo jęt nym na ema nu ją cą wo kół nich ener -
gię. Znak roz po znaw czy od ci śnię ty po obu stro nach dło ni złą czo nych
w pie czę tu ją cym za war cie no wej umo wy uści sku. Wie lo krot nie by ła
w od po wied nim miej scu i cza sie, by po znać oso by, dla któ rych i z któ -
ry mi chcia ła wy bić się po nad prze cięt ność. Kie dy więc zwol nił się etat
na sta no wi sku dy rek to ra ds. or ga ni za cji even tów w Bia łym Do mu by -
ła na cze le ko lej ki do ob ję cia tej funk cji.

Ja ki oj ciec, ta ka cór ka
Osiem lat póź niej, po tym jak dru ga ka den cja pre zy den tu ry Bil la Clin -

to na do bie gła koń ca Lau ra wró ci ła do ro dzin ne go Wi scon sin. Cho ciaż
wie dzia ła, że ten mo ment w koń cu na stą pi, po nie speł na de ka dzie spę -
dzo nej w Wa szyng to nie z pew no ścią nie
by ła go to wa na po wrót. Ma jąc w pa mię ci
wspól ny prze lot z pre zy den tem USA
na po kła dzie Air For ce One, lą do wa nie
rej so wym sa mo lo tem w ro dzin nej miej -
sco wo ści z da la od wy da rzeń z krę gu wiel -
kiej po li ty ki by ło dla niej wów czas
po wo dem wie lu zmar twień. Po nad ty siąc
zor ga ni zo wa nych even tów dla Bia łe go
Do mu, wtym wiel kie uro czy sto ści, 12 sta -
no wych ko la cji i 50. rocz ni ca po wsta nia
NA TO – wszyst ko to za gar nę ła eks pan -
syw na prze szłość. Po po wro cie Lau ra za -
an ga żo wa ła się w po moc w pro wa dze niu
stu dia fo to gra ficz ne go swo ich ro dzi ców,
któ rzy przed la ty rów nież bo ry ka li się
z trud no ścia mi wy ni ka ją cy mi ze zmia ny
pra cy. Pan Schwartz dłu go in te re so wał się
fo to gra fią. Coś, co ro bił w wol nym cza sie dla sie bie i in nych, kie dy wy -
ma ga ły te go oko licz no ści, wkrót ce prze ro dzi ło się w in trat ny biz nes.
Naj pierw wszy scy zna jo mi, a póź niej ca ła oko li ca na wzór efek tu ko stek
do mi na sta ła się klien te lą za kła du ro dzi ców Lau ry. Nie pry wat ny zysk
był jed nak naj waż niej szy, a sa ma ini cja ty wa wzbo ga ce nia lo kal ne go ryn -
ku o nad da ną war tość. Za czy na jąc od bu do wa nia re la cji za miast my śle -
nia o osią ga niu fi nan so wych ko rzy ści za wszel ką ce nę, nim pań stwo
Schwartz zdą ży li się obej rzeć, za sia ne przez nich na sio na pa sji za czę ły
da wać plo ny w po sta ci ogól ne go za in te re so wa nia i wie lu zle ceń. Z ta ką
ety ką pra cy i fi lo zo fią ży cia wie le lat wcze śniej jesz cze nie w peł ni świa -
do ma wy jąt ko wo ści swo je go uspo so bie nia wkro czy ła na ry nek pra cy
19-let nia Lau ra. Tym cza sem po ośmiu la tach zno wu zna la zła się w do -

mu, w sta nie nie pew ne go za wie sze nia po mię dzy tym, co by ło, a tym, co
mia ło jesz cze na stą pić.

Kim je stem? Dla cze go tu je stem?
Ze zmia ną za wo du jest jak z po dró żo wa niem. Po mi mo te go, że prze -

czy ta li śmy nie je den prze wod nik i po zna li śmy oby cza je in te re su ją cej
nas de sty na cji, ni gdy nie mo że my być pew ni te go, co nas cze ka po dru -
giej stro nie gra ni cy. Jak uczy do świad cze nie, róż ni ca po le ga na tym, że
do ko na na świa do mie zmia na za wo du w grun cie rze czy nie ro ze rwal nie
wią że się z ofer tą „po dró ży” one way tic ket. Nie młod nie je my, a kon ku -
ren cja bez u stan nie prze na przód, trze ba więc wy bie rać mą drze. Jed nak
kto ni gdy nie zna lazł się na lo dzie lub nie spadł z wy so kie go ko nia
w po dob nym miej scu ka rie ry niech pierw szy rzu ci ka mie niem. Wkrót -
ce, po po cząt ko wym okre sie ada pta cji w po czu ciu do ku ment ne go zdez -
o rien to wa nia Lau ra do strze gła też po zy tyw ne aspek ty sy tu acji, w któ rej
się zna la zła. Czas po wro tu i moż li wość po now ne go roz su pła nia zna -
cze nio wych wę złów z dru giej stro ny oka za ły się dla niej da rem przy -

wró ce nia „wzro ku” i spoj rze nia na no wo
na ry nek pra cy i po zy cję, ja ką w nim zaj -
mo wa ła. Jak się oka za ło ro dzin na miej -
sco wość nada wa ła się do te go zna ko mi cie.
Spo kój w do mu na przed mie ściach sta -
no wił punkt od nie sie nia w ży cio wym
sys te mie GPS Lau ry, w któ rym zbie gły
się po czą tek i ko niec pew ne go eta pu jej
ży cia i ka rie ry. Czas ten spra wił, że mo gła
usto sun ko wać się do prze szło ści i wyj rzeć 
po za za mknię tą w kil ku zda niach de fi ni -
cję sie bie. Nie sam po wrót do do mu, 
a in ne wy da rze nie z nim zwią za ne po -
zwo li ło wte dy nie ja snym jesz cze prze czu -
ciom wy ra zić się w sło wach. – Pa mię tam, 
kie dy pod czas kam pa nii pre zy denc kiej
wy emi to wa no frag ment ze sław ną wy po -
wie dzią ad mi ra ła Stock da le’a. W cza sie

de ba ty w 1992 r. ze sce ny wy po wie dział sło wa, któ re póź niej prze szły
do hi sto rii. Pół żar tem, pół se rio za dał wte dy py ta nie do oby wa te li
USA: „Kim je stem? Dla cze go tu taj je stem?” – wspo mi na Lau ra. Był to
dla niej mo ment olśnie nia. Więc kim je stem – py ta ła sie bie. Kim jest
czło wiek odar ty z pa go nów funk cji, ja ką spra wo wał przez nie mal ca łe
do ro słe ży cie? Kim za tem by ła Lau ra bez Bia łe go Do mu i spra wo wa -
ne go tam sta no wi ska dy rek tor ki ds. or ga ni za cji even tów? 

Za ku li sa mi doj rze wa ją ta len ty
Przede wszyst kim by ła cie ka wą świa ta oso bą, któ rej za in te re so wa nia

nie kon cen tro wa ły się je dy nie wo kół po li ty ki. Na py ta nie, co ro bi my
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Profesjonalny mówca, osobowość telewizyjna, autorka książki
„Eat, Drink & Succeed”. We wrześniu Eventex zaliczył ją do
grona 100 najbardziej wpływowych osób w branży spotkań.
Przez osiem lat pracowała w administracji Billa Clintona, gdzie
sprawowała funkcję dyrektorki ds. organizacji eventów. Była
gościem u Larry’ego Kinga i Sir Davida Frosta. Jako
korespondentka pracowała dla stacji CBS, CNN, BBC 
i CCTV China. Jej działalność została uznana przez magazyny
The UEA, Meetings and Convention, Elle, Glamour, Marie
Claire. Od 2008 r. jest członkiem zarządu American Heart
Association. W 2011 r. została nominowana do grona stu
najbardziej wpływowych kobiet w Chicago przez Today’s
Chicago Woman’s. Jest członkiem stowarzyszeń NSA, MPI 
i ILEA. Jako profesjonalny mówca pracowała dla Hewlett
Packard, Microsoft, Mercedes Benz, Cathay Pacific, HSBC,
Pacific Life, Hilton Worldwide, Oprah Winfrey Network,
Hyatt, PepsiCo.
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i kim je ste śmy w cza sie wol nym od pra cy, w pew nym sen sie, od po wie -
dzi do star cza sztu ka. Nie dziel ne po po łu dnie na wy spie Gran de Jat te to
coś wię cej niż tyl ko do lce far nien te nad brze giem mie nią cej się w słoń -
cu Se kwa ny. Cho ciaż na ma lo wa ny jesz cze w XIX w. przez Geo r ge sa 
Seu ra ta, ulu bio ny ob raz Lau ry nie prze rwa nie przy po mi na o ulot no ści
pro za icz nych chwil, któ rych bo ha te ra mi co dzien nie je ste śmy. Ze bra -
ne jed na obok dru giej jak krop ki w po in ty li stycz nym ob ra zie ma la rza
z Fran cji wy peł nia ją for mę ty go dni, mie się cy i lat. Su ma wie lu ta kich
chwil zło ży ła się na osiem lat w ad mi ni stra cji Bil la Clin to na, a te 
z ko lei na bez cen ne do świad cze nie. Wte dy to Lau ra na uczy ła się, jak or -
ga ni zo wać nie za po mnia ne wy da rze nia. Wie dzia ła co zro bić, by za go -
spo da ro wać do stęp ną prze strzeń w spo sób naj lep szy dla or ga ni za to rów
i za pro szo nych go ści, nie za leż nie od te go, czy mia ła to być kon fe ren cja,
ofi cjal ne spo tka nie po li tycz ne na szczy cie czy cock ta il par ty (w kwe stii
do bo ru od po wied niej kre acji na każ dą z tych uro czy sto ści od sy łam czy -
tel ni ków do książ ki „Eat, Drink & Suc ce ed”). Do glą da ła, za da wa ła py -
ta nia, raz jesz cze spraw dza ła, czy wszyst ko jest do pię te na ostat ni gu zik.
Zna ła od pod szew ki spe cy fi kę pra cy ze spo łu osób, któ re by ły od po wie -
dzial ne za przy go to wa nie wy da rze nia na każ dym eta pie pro duk cji. 
Ni czym dy ry gent, pod któ re go ba tu tą do cho dzi ło do naj waż niej szych
w ska li kra ju im prez, dba ła o punk tu al ność i re ago wa ła, kie dy do cho -
dzi ło do nie spo dzia nek, jak w przy pad ku owia nych już sła wą spóź nień
pre zy den ta Clin to na, któ re z cza sem za słu ży ły so bie na wet na wła sny
skrót CST (Clin ton Stan dard Ti me). 24 go dzi ny na do bę, sie dem dni
w ty go dniu Lau ra nie tyl ko wszyst ki mi zmy sła mi chło nę ła even to wy
świat, lecz tak że by ła świad kiem spo tkań, któ re mia ły wpływ na kształt

przy szłych re la cji za pro szo nych go ści lub prze ciw nie, zmar no wa nych
oka zji nie fra so bli wie snu ją cych się na even cie osób, któ re prze spa ły
swój czas. Na wła sne oczy wi dzia ła po ten cjał ne twor kin gu i spo tkań
twa rzą w twarz, dla któ rych to po wsta ją no we tech no lo gie, a nie, jak
ko muś mo gło by się wy da wać, że jest na od wrót. Być „na ży wo”
w miej scu, z któ re go głos roz brzmie wa naj do nio ślej, spra wia jąc, że
wy po wia da ne sło wa od zna cza ją się z więk szą niż gdzie in dziej si łą.
Od sa me go po cząt ku za wo do wej ka rie ry był to śro dek i cel za ra zem,
któ re mu z ca łym od da niem hoł do wa ła na sza bo ha ter ka. Kie dy więc
ka me ra wy ko na ła ob rót o 180 stop ni i so czew ka obiek ty wu zo sta ła
skie ro wa na pro sto na nią, dą że nia Lau ry osią gnę ły sub li ma cję. 
Za czę ła od wy stę pów na an te nie ja ko ko re spon dent ka i ko men ta tor -
ka wy da rzeń po li tycz nych. Bry tyj ski nadaw ca BBC, któ ry był za in -
te re so wa ny „ame ry kań skim” punk tem wi dze nia na bie żą ce spra wy
po li ty ki za gra nicz nej, a tak że ro dzi me sta cje, ta kie jak CNN, CBS
i Fox News, wie lo krot nie współ pra co wa ły z Lau rą w ro li eks per ta
od ku lu arów ży cia po li tycz ne go w Sta nach Zjed no czo nych. W tym
cza sie po zna ła oso bi sto ści te le wi zyj ne po kro ju Sir Da vi da Fro sta
i Lar ry’ego Kin ga. Pre zen ter au tor skie go pro gra mu „Po li tic king with
Lar ry King” zwykł ma wiać, że ni gdy ni cze go się nie na uczył w cza -
sie, kie dy mó wił. Z tym mot tem w ser cu po wie lu la tach słu cha nia
i na uki w Bia łym Do mu oraz te le wi zji Lau ra we szła na sce nę, by zo -
stać po ru sza ją cym swo imi dy na micz ny mi wy stą pie nia mi wi dow nię
em cee. Tak wła śnie Lau ra zo sta ła pro fe sjo nal nym mów cą – jed nym
z wio dą cych gło sów w or kie strze, któ rą zwy kli śmy na zy wać even tem. 
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Pod mio ty ofe ru ją ce pro duk ty i usłu gi m.in.
z za kre su fi nan sów, ubez pie czeń, nie ru cho -
mo ści, bu dow nic twa, usług me dycz nych czy
z sek to ra FMCG sto ją przed ko niecz no ścią,
aby swo ją sieć dys try bu cji sta le pie lę gno wać
i roz wi jać. Jed nym z pod sta wo wych na rzę -
dzi w tym ob sza rze są róż ne go ro dza ju 
pro gra my mo ty wa cyj ne dla pra cow ni ków,
współ pra cow ni ków oraz kon tra hen tów.

CZY RE GU LA MIN W OGÓ LE JEST
PO TRZEB NY?

Nie ist nie je prze pis pra wa, któ ry na ka zy -
wał by spo rzą dze nie re gu la mi nu dla pro gra -
mu mo ty wa cyj ne go. Na le ży jed nak mieć
na wzglę dzie, że pro gra my są za zwy czaj 
ak cja mi dłu go trwa ły mi, po sia da ją cy mi zło -
żo ną me cha ni kę i wy so ką pu lę na gród. Z te -
go wzglę du, spi sa nie szcze gó ło wych za sad
w for mie re gu la mi nu pro gra mu jest rze czą
nie odzow ną, aby or ga ni za tor nie na ra żał się
póź niej na pro ble my m.in. w po sta ci spo rów
z uczest ni ka mi czy też nie ja sno ści z za kre su
pra wa po dat ko we go.

JAK PO WIN NA WY GLĄ DAĆ 
ME CHA NI KA PRO GRA MU 
MO TY WA CYJ NE GO?

Pro gra my mo ty wa cyj ne po sia da ją prze -
róż ną me cha ni kę. Nie kie dy ma ją po stać

wie lo eta po wych kon kur sów, w któ rych na -
gro dy przy zna wa ne są wy łącz nie naj lep -
szym. W in nych wy stę pu ją na gro dy
gwa ran to wa ne, gdzie do na gro dze nia wy -
star cza osią gnię cie okre ślo ne go pro gu wy -
ni ków. Róż nie też mo gą wy glą dać za da nia
po sta wio ne przed uczest ni ka mi. Naj czę -
ściej po le ga ją one na osią gnię ciu jak naj lep -
sze go wy ni ku han dlo we go (np. za war cie
od po wied niej licz by umów lub wy ge ne ro -
wa nie naj wyż szych ob ro tów w przy pad ku
dzia łu sprze da ży). Nie rzad ko jed nak się
zda rza, że or ga ni za tor uatrak cyj nia ry wa li -
za cję i obok kla sycz nych han dlo wych kry -
te riów wpro wa dza ele men ty za ba wo we,
ta kie jak gry zręcz no ścio we, qu izy wie dzy
czy kon kur sy fo to gra ficz ne. Moż na za tem
po wie dzieć, że nie mal wszyst ko jest do zwo -
lo ne, a naj istot niej szym dla or ga ni za to ra
for mal nym wy zwa niem jest to, aby w re gu -
la mi nie me cha ni ka pro gra mu zo sta ła mą -
drze i pre cy zyj nie opi sa na. Dla te go
przed roz po czę ciem pro gra mu war to prze -
ana li zo wać je go me cha ni kę pod wzglę dem
po dat ko wym, a tak że od po wie dzieć m.in.
na py ta nia:
– czy kry te ria otrzy ma nia na gro dy są jed no -

znacz ne i nie ma ry zy ka po wsta nia spo ru,
czy i ko mu na gro da się na le ży?

– co zro bi my w ra zie wy ni ku ex aequo?

– czy uczest ni cy nie bę dą pró bo wać po pra -
wić swo je go wy ni ku w nie uczci wy spo sób
i czy ma my na rzę dzia, aby to wy kryć i te -
mu za po biec?

– czy ist nie je moż li wość, że wy ni ki pro gra -
mu bę dą ko ry go wa ne i we dług ja kiej pro -
ce du ry to na stą pi?

– czy ist nie je ry zy ko, że w trak cie pro gra -
mu bę dzie my mu sie li zmie nić na gro dy
na in ne?

– co w przy pad ku, gdy uczest nik za koń czy
z na mi współ pra cę w trak cie trwa nia pro -
gra mu?

CZE GO UNI KAĆ 
W RE GU LA MI NIE?

Jak już wspo mnia no, or ga ni za tor po wi -
nien uni kać nie ja sno ści w re gu la mi no wym
opi sie me cha ni ki pro gra mu. Na le ży pa mię -
tać, aby pro gram i za da nia w nim wy zna -
czo ne nie mia ły cha rak te ru dys kry mi-
na cyj ne go. Bez sil ne go, obiek tyw ne go uza -
sad nie nia nie po win ni śmy or ga ni zo wać
pro gra mów dla pra cow ni ków tyl ko jed nej
płci, dla współ pra cow ni ków w okre ślo nym
wie ku lub za trud nio nych tyl ko na pod sta -
wie jed ne go ty pu umo wy, al bo dla tych
grup prze wi dy wać ła twiej szych lub trud -
niej szych za sad uczest nic twa.

Po nad to, po win ni śmy pa mię tać, że za sa dy

Cza sy, w któ rych wy łącz nie ja kość pro duk tów i ce na przy cią ga ły klien tów mi nę ły. Bez prze my śla ne go, no wo cze -
sne go mar ke tin gu szan se na suk ces biz ne so wy są ni kłe. Dla spo rej czę ści ryn ku re cep tą na suk ces są pro mo cje 
i re kla my skie ro wa ne wprost do klien tów. Jed nak że w wie lu bran żach suk ces ryn ko wy za le ży też od sku tecz no ści
han dlow ców i od po wied nio roz wi nię tej sie ci dys try bu cji. Z po mo cą przy cho dzą pro gra my mo ty wa cyj ne.

PRAWO
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pro gra mu nie po win ny za chę cać do na ru sza -
nia pra wa lub ła ma nia przez uczest ni ków
umów za war tych z in ny mi pod mio ta mi. 
Je że li więc pro gram skie ro wa ny jest np.
do pra cow ni ków na szych kon tra hen tów, po -
win ni śmy za dbać, aby ta ki uczest nik nie był
w związ ku z pro gra mem na ma wia ny do wy -
rzą dze nia szko dy swo je mu pra co daw cy (np.
zło że nia zbęd nych, nad mia ro wych za mó -
wień lub ujaw nie nia ta jem ni cy przed się bior -
stwa), tyl ko po to, aby otrzy mać na gro dę.

Or ga ni za tor pro gra mu po wi nien tak że
mieć na uwa dze, aby je go pra wo do dys kre -
cjo nal nych de cy zji by ło sto so wa ne z umia -
rem. Je że li re gu la min prze wi dy wać bę dzie,
że wła ści wie wszel kie wy ni ki or ga ni za tor
mo że zmie nić lub unie waż nić, to ry zy ku je -
my, że sku tecz ność ta kich po sta no wień mo -
że zo stać za kwe stio no wa na – na pod sta wie
prze pi sów pra wa cy wil ne go, pra wa kon su -
menc kie go, czy prze pi sów pra wa pra cy.

JAK ROZ LI CZYĆ PRO GRAM
OD STRO NY PO DAT KO WEJ?

Kwe stie po dat ko we są za zwy czaj naj więk -
szym praw nym wy zwa niem przy or ga ni za -
cji pro gra mów mo ty wa cyj nych. Pro ble mem
jest za rów no wy so kość zwią za nych z pro gra -
mem po dat ków, jak i skom pli ko wa ne spo -
so by ich roz li cza nia. Na gro dy w pro gra mie
roz li cza się bo wiem w róż ny spo sób, w za -
leż no ści m.in. od me cha ni ki, pod mio tu peł -
nią ce go funk cję or ga ni za to ra oraz krę gu
osób uczest ni czą cych w pro gra mie. Obo wią -
zu je w tym za kre sie kil ka za sad:
– na gro dy w pro gra mie or ga ni zo wa nym 

wy łącz nie dla pra cow ni ków or ga ni za to ra
na le ży opo dat ko wać ja ko przy chód ze sto -
sun ku pra cy (wy so ki po da tek, od pro wa -
dza ny przez or ga ni za to ra/pra co daw cę).

– na gro dy w pro gra mie, w któ rym za da nia
wcho dzą w za kres obo wiąz ków wy ni ka ją -
cych z umo wy o pra cę lub umo wy zle ce nia
za war tej z or ga ni za to rem na le ży trak to wać
ja ko przy chód z tych umów (wy so ki po da -
tek, od pro wa dza ny przez or ga ni za to ra).

– na gro dy w pro gra mie wy da wa ne we dług
me cha ni ki kon kur so wej, po win ny być

opo dat ko wa ne ry czał to wo po dat kiem
od na gród w kon kur sach w wy so ko ści
10 proc. (sto sun ko wo ni ski po da tek, od -
pro wa dza ny przez or ga ni za to ra) lub
w nie któ rych przy pad kach zo stać zwol -
nio ne z po dat ku.

– na gro dy w pro gra mie wy da wa ne na rzecz
osób fi zycz nych pro wa dzą cych dzia łal -
ność go spo dar czą, po win ny być roz li cza -
ne przez te oso by sa mo dziel nie, według
obo wią zu ją cych ich za sad po dat ko wych
(o ile nie zo sta ły zdo by te w ra mach ry wa -
li za cji kon kur so wej).

– na gro dy w pro gra mie wy da wa ne dla osób
nie pro wa dzą cych dzia łal no ści go spo dar -
czej, nie bę dą ce na gro da mi kon kur so wy mi
i nie przy zna wa ne za wy ko na nie obo wiąz -
ków wy ni ka ją cych z umo wy, sta no wią tzw.
przy chód z in nych źró deł, któ ry po wi nien
być roz li czo ny przez te oso by sa mo dziel -
nie w ze zna niu rocz nym, na pod sta wie in -
for ma cji po dat ko wej spo rzą dzo nej przez
or ga ni za to ra.
Za sa dy te są dość skom pli ko wa ne i nie -

trud no wy obra zić so bie sy tu ację ko li zji mię -
dzy ni mi. Do dat ko wo od wspo mnia nych
za sad ist nie ją licz ne wy jąt ki. Oce na po dat -
ko wa da ne go pro gra mu mo że też zmie nić się
ra dy kal nie w wy ni ku drob ne go niu an su
w je go me cha ni ce.

Dla te go, w ce lu za pew nie nia or ga ni za to ro -
wi bez pie czeń stwa ko niecz ne jest po sia da nie
peł nej i ak tu al nej wie dzy w tym za kre sie.
W przy pad ku ja kich kol wiek wąt pli wo ści or -
ga ni za tor po wi nien omó wić pro gram ze spe -
cja li stą po dat ko wym.

CO JESZ CZE PO WIN NO 
ZNA LEŹĆ SIĘ W RE GU LA MI NIE?

Oprócz wy żej wy mie nio nych ele men tów
re gu la min pro gra mu mo ty wa cyj ne go po wi -
nien za wie rać sze reg in nych po sta no wień.
Je go or ga ni za cja nie odzow nie wią że się
z prze twa rza niem da nych oso bo wych, więc
ko niecz ne jest kom plek so we ure gu lo wa nie
za gad nień RO DO – w tym m.in. speł nie nie
obo wiąz ków in for ma cyj nych zwią za nych
z prze twa rza niem da nych czy wdro że nie

za sa dy mi ni ma li za cji cza su i za kre su prze -
twa rza nych da nych. Nie mo że my rów nież
za po mnieć o pro ce du rze re kla ma cji, a tak -
że do kład nym opi sie za sad przy stą pie nia, 
wy stą pie nia i wy klu cze nia z pro gra mu oraz
pro ce du rze je go za koń cze nia, je że li jest
pro wa dzo ny bez ter mi no wo. Istot ne jest
tak że szcze gó ło we okre śle nie przy słu gu ją -
cych w pro gra mie na gród, ich war to ści
oraz spo so bu wy da nia. Je że li na gro dą jest
wy jazd in te gra cyj ny lub wy po czyn ko wy
dla uczest ni ków, po win ni śmy pa mię tać, 
że ta kie wy jaz dy czę sto są zwią za ne z obo -
wiąz ka mi wy ni ka ją cy mi z usta wy „o im -
pre zach tu ry stycz nych i po wią za nych
usłu gach tu ry stycz nych” i z te go wzglę du
z re gu ły ko niecz ne jest po wie rze nie ich 
re ali za cji pro fe sjo nal ne mu pod mio to wi. 

Po wyż sza li sta wy mo gów i moż li wych
pro ble mów wska zu je, że zor ga ni zo wa nie
pro gra mu mo ty wa cyj ne go jest pod wzglę -
dem for mal nym du żym wy zwa niem. Dla te -
go, je go prze pro wa dze nie war to po prze dzić
sta ran ny mi przy go to wa nia mi. Od po wie -
dzial ne po dej ście znacz nie po pra wia re zul -
ta ty pod ję tych dzia łań, więc mo że my li czyć,
że efek ty biz ne so we i wi ze run ko we pro fe -
sjo nal nie zor ga ni zo wa ne go pro gra mu z na -
wiąz ką zwró cą wy si łek i kosz ty po nie sio ne
pod czas je go re ali za cji.

BARTOSZ MYSIAK
RADCA PRAWNY, PRAKTYKA OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH, LSW
LEŚNODORSKI, ŚLUSAREK I WSPÓLNICY

Spe cja li zu je się w za gad nie niach do ty czą cych pra wa
wła sno ści in te lek tu al nej, pra wa no wych tech no lo -
gii, pra wa me diów i re kla my oraz ochro ny da nych
oso bo wych. Po sia da do świad cze nie i eks perc ką
wie dzę w przed mio cie spo rzą dza nia i ne go cjo wa -
nia zło żo nych kon trak tów, spo rzą dza nia opi nii
praw nych, a tak że two rze nia re gu la mi nów świad -
cze nia usług oraz re gu la mi nów ak cji pro mo cyj nych,
w szcze gól no ści z uwzględ nie niem pra wa ochro ny
kon su men tów. 

www.lsw.com.pl                   www.lswipblog.pl
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Pi ra mi da Ma slo wa, pi ra mi da ży wie nio wa,
pi ra mi da Che op sa, pi ra mi da Car sten sza czy
pi ra mi da Che fre na. Ich układ, ro la, zna cze -
nie i po ło że nie – jak że in ne. Zna cze nio wo
do ty czą wie lu róż nych aspek tów – od tych
hi sto rycz nych, po ży cie co dzien ne. Jed nak -
że każ da z nich uka zu je in ną ta jem ni cę, 
po zwa la od kryć swo je „ja”. Co waż niej sze,
wy bra ne z nich są po wią za ne z kon kret ny mi
po sta cia mi, wy róż nio ny mi w ten spo sób.
By ły pew ne go ro dza ju na gro dą. Zda rza ło
się, że do pie ro po śmiert nie, ale jed nak. Przy
tej oka zji war to przy po mnieć, iż to wła śnie
ko niec ro ku jest cza sem, kie dy ta kie or ga ni -
za cje jak Pro fes sio nal Co nven tion Ma na ge -
ment As so cia tion (PCMA), In ter na tio nal
As so cia tion of Exhi bi tions and Events 
(IA EE) czy or ga ni za to rzy tar gów IBTM
World, wy róż nia ją tych, któ rzy na to za słu -
gu ją. Ale za cznij my od po cząt ku… 

WY RÓŻ NIĆ NAJ LEP SZYCH
PCMA to or ga ni za cja, któ ra nie tyl ko 

wy zna cza tren dy, ale i po zy cjo nu je się ja ko
li der kreu ją cy „bu si ness events” w ska li glo -
bal nej. Bez wąt pie nia war ta ob ser wo wa nia,
war ta człon ko stwa i przede wszyst kim 
cen na ze wzglę du na stra te gię roz wo ju. 
Fir mo wa ny przez nią „PCMA’s 20 in The ir
Twen ties” to kon kurs, któ ry od kry wa naj -
więk sze ta len ty jej człon ków, po ka zu jąc jak
bar dzo przed sta wi cie le młod szych ge ne ra -
cji są za an ga żo wa ni w roz wój bran ży spo -
tkań i dla cze go war to na nich po sta wić.
IA EE mo że się z ko lei po chwa lić du ży mi
tra dy cja mi ame ry kań ski mi, uka zu je glo bal -
ną ro lę tar gów. Na tu ral nie zwra ca więc
uwa gę na oso by zwią za ne z tą bran żą, ho -
no ru jąc swo ich człon ków pod czas IA EE

Expo! Expo! w Las Ve gas (im pre za od bę -
dzie się w grud niu br. – przyp. red.). Naj -
bar dziej za an ga żo wa ni, naj lep si edu ka to rzy
czy do staw cy – IA EE pa mię ta o każ dej gru -
pie, dla te go war to do kład niej przyj rzeć się
te mu sek to ro wi. Na cze le z The Pin nac le
Award IA EE po ka zu je, że wspie ra i do ce nia
roz wój. 

UNIK NĄĆ PU ŁA PEK
Tak wła ści wie, co ma ją jed nak wspól ne go

pi ra mi dy z na gro da mi? Czy war to się sta rać,
czy war to pró bo wać osią gnąć da ny cel, spę -
dzać wię cej cza su w pra cy, po pro stu ro bić
wię cej? Od po wiedź jest ja sna: war to! Jed -
nak że, czy cza sa mi nie od no si my wra że nia,
że wpa da my w syn drom od wró co nej pi ra -
mi dy? Cho dzi mi o sy tu ację, w któ rej tak
bar dzo się sta ra my, że trud no nam zro zu -
mieć na sze ak tu al ne po ło że nie. Nie umie -
my go traf nie oce nić przez co wy da je nam
się, że tyl ko my po dą ża my w kie run ku, któ -
ry so bie z gó ry ob ra li śmy. Tak na praw dę, że -
by na sze dzia ła nia i wy sił ki mia ły więk szy

sens do brze li czyć nie tyl ko na sie bie, ale też
na in nych. Oby dwie stro ny mu szą być za -
an ga żo wa ne.

WY ZNA CZYĆ GRA NI CE
Koń cząc 2019 rok fe lie to nem, któ ry ma

uka zać ro lę na szych de cy zji, chciał bym 
za ape lo wać o zwra ca nie uwa gi na wy bór
bitew i wo jen. War to wal czyć, bo nie da się
ukryć, że my – lu dzie bran ży spo tkań – je ste -
śmy zwy cięz ca mi. Ale ta wal ka nie mo że być
pro wa dzo na za wszel ką ce nę. Czy „mo je”
na pew no jest waż niej sze niż „Two je”, czy jest
na ty le cen ne, że by sku piać się na wy gra nej
po nad wszyst ko? Czy fakt, że wy grasz – ten
je den raz – spra wi, że na za wsze bę dziesz
szczę śli wy? A mo że jed nak jed nost ko wa wy -
gra na nie jest dro gą do peł ni szczę ścia? 
Na gro dy przy zna wa ne przez PCMA czy 
IA EE są bar dzo cen ne. Każ dy czło nek za an -
ga żo wa ny w ży cie tych or ga ni za cji po wi nien
sta rać się do nich dą żyć. Wal ka o biz nes jest
rów nie istot na, a wręcz prio ry te to wa, bo dzię -
ki niej je ste śmy w sta nie żyć, funk cjo no wać,

O AU TO RZE
DR KRZYSZ TOF CE LUCH – Mów ca, tre ner, kon sul tant biz ne so wy, wy kła dow -
ca aka de mic ki i przed się bior ca. W 2018 r. za ło żył fir mę Ce luch Con sul ting po ma ga -
ją cą or ga ni za cjom, in sty tu cjom i przed się bior stwom w ob sza rach za rzą dza nia,
ko mu ni ka cji i mo ty wa cji, roz wo ju biz ne su, w szcze gól no ści w od nie sie niu do prze -
my słu spo tkań (event mar ke tin gu). Jest tak że peł no moc ni kiem rek to ra ds. współ -
pra cy z biz ne sem w Szko le Głów nej Tu ry sty ki i Ho te lar stwa Vi stu la, or ga ni za to rem
stu denc kiej kon fe ren cji IMEX -MPI -MCI Fu tu re Le aders Fo rum War saw oraz wy kła -
dow cą stu dium Event Ma na ge ment SBE na Uni wer sy te cie War szaw skim. W la -
tach 2009-2017 był kie row ni kiem Po land Co nven tion Bu re au Pol skiej Or ga ni za cji
Tu ry stycz nej oraz au to rem ra por tów „Prze mysł spo tkań i wy da rzeń w Pol sce” i Po -
land Me etings Im pact (2008-2018). Od 2012 do 2015 r. spra wo wał funk cję pro fe so -
ra wi zy tu ją ce go i kie row ni ka pro jek tów ba daw czych w San Die go Sta te Uni ver si ty.
Ja ko je dy ny Po lak jest akre dy to wa nym tre ne rem MPI Glo bal Tra ining, w 2009 r. zdo -
był ty tuł Cer ti fi ca te of In cen ti ve and Tra vel Exe cu ti ve (CI TE), w 2010 Cer ti fi ca te 
Me etings Ma na ge ment (CMM), a w 2013 Cer ti fi ca te In cen ti ve Spe cia list (CIS). 
Za ło ży ciel i pierw szy pre zes MPI Po land.

INSPIRACJE

ODWRÓCONA PIRAMIDA
Czasami aż za bardzo chcesz, czasami byś chciała, a nie możesz (chyba), a czasami… wstań, idź i to zrób.
Może wtedy będzie inaczej. Może właśnie wtedy zacznie działać. A może po prostu musisz odpuścić, zrobić
dwa kroki w tył, żeby potem skoczyć w dal…
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dzia łać i speł niać swo je ro le. Na to miast czy
za wsze i za każ dą ce nę? A mo że wła śnie od -
wró co na pi ra mi da? Mo że chwi lę po cze kasz?
Mo że uda Ci się to zro bić ju tro? Mo że prze su -
nie my ten de adli ne? To „mo że” wy da je się
być klu czo we, po nie waż jest w sta nie nam po -
móc. Dla te go do brze okre ślić szer szy aspekt
dzia ła nia, wy zna czyć ja kiś kie ru nek roz wo ju.
Oczy wi ście war to też snuć roz ma ite wi zje,
ma rzyć o na gro dach. Ale uwa ga! Nie po win -
no od by wać się to za wszel ką ce nę. Chce my

być do ce nie ni, to na tu ral ne. Uwiel bia my ma -
rzyć o wy róż nie niach, ale mo że wła śnie te raz,
kie dy zbli ża my się do koń ca ro ku i do kład nie
wie my co i kie dy się dzie je, war to ściuj my so -
bie spo tka nia. Mo że wła śnie te raz po win ni -
śmy pod jąć de cy zję, że by na chwi lę od pu ścić,
wziąć głę bo ki od dech i od po cząć. 

Od wró co na pi ra mi da – pro jekt po cze ka,
event się od bę dzie, a my i tak da my ra dę! 
Dla cze go? Po nie waż pi ra mi da Chichén
Itzá, za ło żo na ja ko pre ko lum bij skie mia sto

Ma jów na pół wy spie Ju ka tan (Mek syk)
w IV – VI w. jest nie tyl ko zwią za na z kul -
tu rą Ma jów, ale rów nież Tol te ków. Kul tu -
ra, kla sa i wła śnie od wró co ne my śle nie
po wo du je, iż do brze cza sa mi pod jąć de cy -
zje in ne, róż ne, wy zy wa ją ce. Sło wem, 
od bie ga ją ce od ogól nie przy ję tych sche ma -
tów. To nie jest kwe stia czy war to to zro bić, 
tyl ko kie dy… dla te go pra cuj my nad so bą
i na szą przy szło ścią. 

� Krzysz tof Ce luch

INSPIRACJE

FORUM BRANŻY 
EVENTOWEJ

22 stycznia 2020
EXPO XXI, Warszawa
www.forumbranzyeventowej.pl

# SAVE the DATE
DEBATA THINK MICE – Event operacja dla brygady specjalnej 

czy zadanie dla multizadaniowca?
22 stycznia 2020 r.    Duża scena 13.15 – 13:45                           

Partner strategiczny PartnerzyPatronat



SEKCJA BLOGERSKA

TECHNOLOGIA „SECOND
SCREEN” W EVENTACH. CZĘŚĆ I

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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Me eting plan ne rzy czę sto mie rzą się z dy le -
ma tem: jak we współ cze snym świe cie na sta -
wio nym na mul ti -ta sking za pew nić uwa gę
uczest ni ków even tów, któ rzy re gu lar nie ko rzy -
sta ją z urzą dzeń prze no śnych? Jak zmie rzyć 
ich za in te re so wa nie i za an ga żo wa nie w trak cie 
pre zen ta cji? Od po wie dzi na oba po wyż sze py -
ta nia do star cza tech no lo gia „se cond scre en”. 

DE FI NI CJA TECH NO LO GII „SE COND 
SCRE EN” DLA SEK TO RA EVEN TÓW:

Pierw szym ekra nem w trak cie even tu jest sce -
na, pro wa dzą cy oraz wy świe tla na pre zen ta cja.

Dru gi sta no wią urzą dze nia mo bil ne (naj czę -
ściej ta ble ty i smart fo ny) wy ko rzy sty wa ne przez 
człon ków pu blicz no ści, aby oglą dać i wcho dzić
w in te rak cje z tre ścią pre zen ta cji. Za zwy czaj 
wy ma ga na jest apli ka cja peł nią ca ro lę „dru gie go
ekra nu”, któ ra ofe ru je nie któ re lub wszyst kie 
z na stę pu ją cych funk cji: � udo stęp nia nie slaj dów,
któ re uczest ni cy mo gą prze glą dać, za cho wy wać
i ko men to wać � son dy i an kie ty � tek sto we se sje
Q&A, w trak cie któ rych uczest ni cy wi dzą py ta nia
i gło su ją na te, na któ re chcą otrzy mać od po wiedź
� ro bie nie no ta tek � gry i qu izy � ana li zy mie -
rzą ce np. in dy wi du al ny i gru po wy po ziom za in -
te re so wa nia go ści oraz iden ty fi ku ją ce slaj dy
wzbu dza ją ce naj więk sze za in te re so wa nie.

Tech no lo gia „se cond scre en” utrzy mu je za tem 
za an ga żo wa nie człon ków pu blicz no ści i jed no cze -
śnie do star cza wie lu po ży tecz nych da nych na te -

mat po zio mu ich za in te re so wa nia, za da wa nych
py tań oraz uzy ska nej na tej pod sta wie wie dzy.

Przed Wa mi even to we na rzę dzia „se cond 
scre en” w trzech ka te go riach (even to wa tech -
no lo gia „se cond scre en” opar ta na apli ka cjach, 
od ręb ne apli ka cje „se cond scre en” nie wy ma ga ją -
ce po bie ra nia oraz tech no lo gia „se cond scre en”
ja ko usłu ga). Pierw szą przed sta wię w tym ar ty ku -
le, dwie ko lej ne – za mie siąc:

KKAA  TTEE  GGOO  RRIIAA 11:: EEvveenn  ttoo  wwaa  tteecchh  nnoo  lloo  ggiiaa  „„ssee  ccoonndd
ssccrree  eenn””  ooppaarr  ttaa  nnaa aappllii  kkaa  ccjjaacchh

Choć po nad 100 firm umoż li wia uczest ni kom
po bra nie na smart fo ny apli ka cji even to wych
gwa ran tu ją cych nie sły cha nie sze ro ki za kres funk -
cji, to tyl ko kil ka z nich ma w ofer cie moż li wo ści
z dzie dzi ny „se cond scre en”. W tej ka te go rii war -
to wy róż nić dwa przy kła dy:
�  EEVVEE  NNIIUUMM  CCOONN  NNEE  XXMMEE

Con ne xMe ofe ru je sie cio we prze sy ła nie slaj -
dów i cy fro we ro bie nie na nich no ta tek w wie lu
na rzę dziach do pre zen ta cji (Po wer Po int, Key no te, 
PDF, Pre zi). Do stęp ne są licz ne opcje zbie ra nia 
opi nii uczest ni ków (ran kin gi, chmu ry wy ra zo we
do otwar tych py tań, qu izy, wy kre sy ko ło we i słup -
ko we dla py tań za mknię tych jed no krot ne go lub
wie lo krot ne go wy bo ru i oce ny spo tkań). War to
tak że wspo mnieć o wie lu na rzę dziach ana li zu -
ją cych za an ga żo wa nie uczest ni ków, w tym o
„ma pach ciepl nych” ge ne ro wa nych przez son dy,
w któ rych bie rze udział pu blicz ność, no tat kach ro -

bio nych na slaj dach przez pro wa dzą cych i uczest -
ni ków, czy o moż li wo ści prze cho dze nia do ko lej -
ne go slaj du przy uży ciu smart fo na lub ta ble tu
pro wa dzą ce go. Sys tem za wie ra rów nież opcję
tek sto wych se sji Q&A, w trak cie któ rych py ta nia
z naj więk szą licz bą gło sów prze su wa ją się w gó rę
ran kin gu. Mo gą być mo de ro wa ne, sor to wa ne 
i fil tro wa ne. Ist nie je rów nież opcja do łą cze nia 
py tań z Twit te ra. Uczest ni cy mo gą pod sy łać też
zdję cia do udo stęp nie nia na ekra nie pro wa dzą ce -
go. Do dat ko wo, pre zen ta cja mo że być na gry wa -
na i udo stęp nia na w po sta ci li ve stre amu.

KKoosszztt:: li cen cja na po je dyn czy event to min. 999
USD. Za pe łen za kres funk cji dla gru py do ty sią ca
uczest ni ków oraz wspar cie pre mium trze ba za pła -
cić 2 tys. USD. Rocz na opła ta dla nie ogra ni czo nej
licz by even tów wy no si od 4,8 do 9,6 tys. USD.
�  EEVVEENNTT  PPII  LLOOTT  OODD AATTIIVV

ATIV to pro du cent apli ka cji mo bil nych ad re -
so wa nych do du żych spo tkań na uko wych, 
za wie ra ją cych szcze gó ło we li sty abs trak tów, se sji
pla ka to wych etc. W skład ofer ty wcho dzi rów -
nież moż li wość udo stęp nia nia Po wer Po in to wych
pre zen ta cji łącz nie z opcją ozna cza nia za kład ka mi
slaj dów i ro bie nia no ta tek w try bie of fli ne.
Do pod sta wo wych funk cji ana li zy na le ży trac ko -
wa nie licz by slaj dów ozna czo nych za kład ka mi.

KKoosszztt:: Do ty sią ca pli ków ce na roz po czy na się
od 1599 USD (łącz nie z mo bil ną opty mi za cją apli -
ka cji w try bie of fli ne). Koszt peł nej apli ka cji to
min. 4 tys. USD.
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BYĆ CZY MIEĆ? 

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

Do cho do wość wy da rze nia ma klu czo we zna cze nie, szcze gól nie
w przy pad ku im prez sto wa rzy sze nio wych, dla któ rych jest to bar dzo
waż ne źró dło do cho dów. Zy ski pły ną ce z or ga ni za cji kon fe ren cji czy
kon gre su moż na za zwy czaj po dzie lić na te pły ną ce z opłat re je stra cyj -
nych, spon so rin gu czy ze stre fy wy staw ców. Cza sa mi po ja wia ją się 
jesz cze in ne źró dła za rob ku, wa rian tów jest spo ro. 

Fir my są w sta nie za pła cić wie le, aby za spon so ro wać czy też po ja wić
się na da nym even cie. Co za tym idzie mo gą jed nak wy wie rać dość du żą
pre sję na or ga ni za to rach, chcąc w ten spo sób zmak sy ma li zo wać wi docz -
ność swo jej mar ki. Nie ste ty wie lo krot nie skut ku je to nad mier nie 
spon so ro wa nym wy da rze niem, któ re go uczest ni cy mo gą po czuć się tak,
jak by by li ca ły czas „sprze da wa ni”, do słow nie na każ dym kro ku. 

Ta ki stan rze czy moż na jesz cze za ak cep to wać, pod wa run kiem że im -
pre za jest dar mo wa. Je że li jed nak go ście mu szą uiścić opła tę re je stra cyj ną
(czę sto nie ma łą), to sy tu acja wy glą da już zu peł nie ina czej. Skut ki mo gą
być po waż ne. Znie chę ce nie uczest ni ków do pro wa dzi naj pew niej do te -
go, że nie bę dą mie li ocho ty wziąć udzia łu w ko lej nych edy cjach. 
Zda rza się też tak, że po pro stu za czy na ją igno ro wać wszel kie ko mu ni ka -
ty kie ro wa ne do nich przez spon so ra – wy cho dząc z se sji, na któ rych
pre zen to wa ne są in for ma cje na je go te mat lub omi ja jąc sze ro kim łu kiem
część wy sta wien ni czą. 

Oczy wi ście even ty mu szą ja koś za ra biać. Co do te go nikt nie ma 
wąt pli wo ści. Ci śnie się za tem na usta py ta nie, jak za cho wać rów no wa gę?
Z jed nej stro ny mo że my sta rać się po zy skać jak naj wię cej pie nię dzy
od spon so rów i zna leźć spo sób, aby uczest ni cy, chcąc nie chcąc, zo sta li
skie ro wa ni do czę ści wy sta wien ni czej i wzię li udział w pre zen ta cjach,
zga dza jąc się do słow nie na wszyst ko cze go ocze ku je fir ma wspie ra ją ca
nas fi nan so wo. Dru gą opcją jest sku pie nie się wy łącz nie na tre ści, pro gra -
mie me ry to rycz nym i in te re sie za pro szo nych go ści. To dwa skraj ne roz -
wią za nia. Żad ne z nich nie jest zbyt do bre (cho ciaż z in nych po wo dów). 

Naj le piej zna leźć coś po mię dzy – zło ty śro dek, któ ry spra wi, że wszy -

scy bę dą za do wo le ni. Ła twiej po wie dzieć, trud niej zro bić. Te mat jest
zde cy do wa nie bar dziej zło żo ny. Z pew no ścią sce na riusz ide al ny nie 
po wi nien być two rzo ny wy łącz nie na pod sta wie wy li czeń zy sków. 
Mam na my śli zrów no wa że nie do cho dów pły ną cych z re je stra cji, z ty mi
prze ka zy wa ny mi przez spon so rów. Nie za wsze się to spraw dza. Teo re -
tycz nie, moż na po ku sić się o do pa so wa nie spon so rów do ocze ki wań
uczest ni ków, a na wet dać im moż li wość wy bo ru kon kret nych firm, 
któ re bę dą wspie rać da ne wy da rze nie. Ta kie roz wią za nie nie jest nie ste ty
zbyt prak tycz ne, trud no osią gnąć kon sen sus. 

Wy da je się, że naj lep szym wyj ściem z sy tu acji by ło by spra wie nie, 
aby mar ki za an ga żo wa ne w fi nan so wa nie im prez sta ły się ich na tu ral ną
czę ścią, aby kre owa ły do świad cze nia. W tym ce lu ko niecz na jest ści sła
współ pra ca z or ga ni za to ra mi, swo ista in te gra cja. To du żo lep sze niż
skon cen tro wa nie się na bu do wie „zwy kłe go” sto iska czy na chal ne 
pre zen to wa nie mar ki w każ dym moż li wym miej scu. Na tu ral nie za pro -
po no wa ny prze ze mnie sce na riusz naj le piej spraw dza się wte dy, 
gdy spon so rzy i wy staw cy są ści śle „do pa so wa ni” do uczest ni ków, 
od po wia da ją na ich po trze by i ocze ki wa nia. In te gra cja ce lów i tre ści 
za pew nia wte dy spój ne wra że nia. Ła twiej prze ko nać po ten cjal nych
klien tów do da nej fir my, od by wa się to w spo sób au to ma tycz ny. 

Jak za wsze, li czy się dba łość o szcze gó ły. Dla te go te go ty pu wy da rze nia
mu szą zo stać sta ran nie za pla no wa ne. Ze spo rym wy prze dze niem,
przy udzia le wszyst kich za in te re so wa nych stron. To na praw dę dłu go ter -
mi no wa stra te gia. Nie ste ty na dal rzad ko spo ty ka na. War to jed nak 
za in we sto wać swój czas i nie ma ły wy si łek w wy kre owa nie ta kie go 
po dej ścia. Je że li od nie sie my suk ces, stwo rzy my wy da rze nie, w któ rym
nie dość, że wszy scy bę dą chcie li wziąć udział, to jesz cze z przy jem no ścią
po ja wią się na ko lej nych edy cjach. Co wię cej, mo gą na szą im pre zę po le -
cać zna jo mym, ko le gom, przy ja cio łom, dzię ki cze mu fre kwen cja z ro ku
na rok bę dzie co raz więk sza. A prze cież o to nam wszyst kim cho dzi. 
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MICE W OBIEKTYWIE

VI FORUM PROMOCJI
TURYSTYCZNEJ
– DEBATA THINK MICE

Data: 23 października 2019 r.
Miejsce: Warszawa, Hotel Polonia Palace
www: www.forumpromocjiturystycznej.pl

II EDYCJA ARŁAMÓW
BUSINESS

CHALLENGE (ABC)
Data: 27-29 października 2019 r.

Miejsce: Arłamów, Hotel Arłamów
www: www.arlamow.pl
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