
Meeting industry to w Polsce
nadal dziedzina młoda, która
musi walczyć o swoje miejsce
w skali gospodarki. Takie spotka-
nie to okazja zarówno do robie-
nia interesów i udziału w semina-
riach edukacyjnych, ale także do
wyrażania naszych postulatów,
budowania więzi całego środowi-
ska. Musimy upominać się, by tu-
rystyka biznesowa nie została po-
miniętą np. przy planowaniu
przyszłorocznych wydatków pro-
mocyjnych. Warto podkreślić,
że Meetings Poland Expo to jedy-
na impreza w Polsce poświęcona
całości branży spotkań. W ten
sposób najlepiej odpowiadamy
na potrzeby najważniejszych ad-

resatów naszych targów, czyli
zleceniodawców i planistów kon-
ferencji z korporacji, stowarzy-
szeń, izb gospodarczych, bo to
oni generują zamówienia na
usługi konferencyjne. Dla nich,
czyli gości specjalnych, dostępne
są liczne udogodnienia i study to-
urs, a także internetowy system
umawiania spotkań na stoiskach.

I to wizerunek taki, jakiego ży-
czyliby sobie przedstawiciele
działających w niej firm. Czyli
chcieliby być postrzegani jako
wiarygodni, profesjonalni, etycz-
ni, ale i skuteczni, dynamiczni
i trzymający rękę na pulsie
światowych zmian. Dobry wize-
runek zbudować jest trudno,
szczególnie w sektorze, w któ-
rym tak często relacjami bizneso-
wymi i obiegiem informacji rzą-
dzą niedomówienia i niejasności.
O czarny PR bardzo łatwo. Mówi
się również, że targi branżowe
są barometrem danego sektora

i w pewien sposób pozycjonują
jego przedstawicieli w oczach
klientów. Do zobaczenia na Me-
etings Poland Expo, podczas któ-
rych będzie ostatnia szansa, aby
wziąć udział w konkursie Osobo-
wość Roku MICE Poland 2010.
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Spo tka nie MPI Po land bę dzie
nie po wta rzal ną oka zją do za po -
zna nia się za dar mo z wie dzą
ofe ro wa ną przez Me etings Pro -
fes sio nal In ter na tio nal. Jest to je -
dy ne or ga ni zo wa ne przez nas
spo tka nie, na któ re za pra sza my
zu peł nie bez płat nie, aby uka zać
na szym po ten cjal nym człon kom
be ne fi ty pły ną ce z przy na leż no -
ści do sto wa rzy sze nia. Pod czas
warsz ta tów po ru szy my te mat
czte rech in no wa cyj nych ob sza -
rów, któ re każ dy me eting plan -
ner mo że za adap to wać na swo je
po trze by – zbu do wać swój uni -
kal ny pro gram im pre zy i pod -
nieść je go efek tyw ność. Pod czas

se mi na rium zo sta ną po ru szo ne
naj go ręt sze ak tu al nie te ma ty, ta -
kie jak me dia spo łecz ne oraz
spo łecz na od po wie dzial ność biz -
ne su, in ter ne to we plat for my
RFP oraz wi de okon fe ren cje. Te -
ma ty te sta ną się po li go nem wy -
mia ny do świad czeń po mię dzy
uczestni ka mi spo tka nia. 
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Woj ciech 
Lisz ka
wi ce pre zes 
ds. edu ka cji
MPI Po land
Club

Sła wo mir
Wró blew ski
pre zes za rzą du 
Me etings 
Po land

Tar gi od by wa ją się w dniach 17-18 
li sto pa da (śro da -czwar tek) w Expo
XXI przy uli cy Prą dzyń skie go 12/14. 
Go dzi ny otwar cia: 10.00-17.00 

Rejestracja
Wstęp na targi jest bezpłatny pod

warunkiem wcześniejszej rejestracji
na www.meetingspoland.pl lub
okazaniu wejściówki. Osoby, które
zarejestrują się do 30 października
(sobota), otrzymają zaproszenie do
bezpłatnego udziału w seminariach. 
Uczestnicy forum mogą odwiedzić
targi Meetings Poland Expo.
Zarejestrować się trzeba także na

show technologiczny Brill Av Media
na www.brillavmedia.pl/rejestracja
oraz na workshop z reprezentantami
MICE z Niemiec (czwartek). Podczas
Meetings Poland Expo możliwe jest
zwiedzanie budowy Stadionu
Narodowego. Wymagana rejestracja
pod adresem:
expo@meetingspoland.pl.

Bilety
Osoby, które nie prześlą karty
zgłoszenia i nie będą posiadały
wejściówek, będą mogły kupić bilet
wstępu w kasach podczas trwania
imprezy. Cena biletu to 15 zł za 
jeden dzień i 20 zł za dwa dni
uczestnictwa. Koszt udziału w sesjach
Forum Biznesowego to 100 zł.

Informacje praktyczne
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Podczas Show Tech no lo gicz -
nego w trak cie tar gów Me etings
Po land Expo, chcie li by śmy po -
dzie lić się na szą wie dzą, do -
świad cze niem i osią gnię cia mi z
za kre su event en gi ne erin gu. Na
po wierzch ni 400 m kw. po ka że -
my moż li wo ści na sze go sprzę tu
oraz roz wią za nia, któ re moż na
za sto so wać do uatrak cyj nie nia
even tu. W trak cie dwóch po ka -
zów za pre zen tu je my uni ka to we
urzą dze nia do kom plek so wej ob -
słu gi każ de go ro dza ju kon fe ren -
cji oraz in nych form even tów.
Na sze show bę dzie wzbo ga co ne
kom bi na cją po ka zów świetl nych,
dźwię ko wych oraz wy jąt ko wy mi

pro jek cja mi na róż nych po -
wierzch niach, rów nież w tech no -
lo gii 3D. Każ dy, kto nas od wie -
dzi, bę dzie mógł sam prze te sto -
wać pre zen to wa ne urzą dze nia,
po znać ich moż li wo ści oraz do -
wie dzieć się jak je wy ko rzy stać.
Na si do rad cy od po wie dzą na
wszyst kie wa sze py ta nia. 
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Mi chał 
Czer niak
ma na ging 
di rec tor
Brill Av Me dia
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Kon fe ren cje 

Fo rum Biz ne so we
Kon fe ren cja przy go to wa na

przez WCB podsumuje Rok
Cho pi now ski (Barbara Tekieli,
Katarzyna Ratajczyk). Adam Mi -
ko łaj czyk (Best Pla ce – Eu ro pej -
ski In sty tu t Mar ke tin gu Miejsc)
przed sta wi mo to ry na pę do we
wi ze run ku biz ne so we go miast.
Ju sty na Soł tyk (z De par ta men tu
Ko or dy na cji Prze wod nic twa Pol -
ski w Ra dzie UE MSZ) zdra dzi
uczest ni kom, czy je ste śmy już
przy go to wa ni do pre zy den cji w
Ra dzie Unii Eu ro pej skiej, a o
trud nych do świad cze niach Por -
tu ga lii ze swo jej pre zy den cji opo -
wie He le na Ein ste in (EFAP CO).
Z ko lei Fran ka Ko ben ter (Au -
stria.in fo) przed sta wi do świad -
cze nia Ro ku Mo zar ta w Austrii.
Dokonania Li ver po olu ja ko sto -
li cy kul tu ry eu ro pej skiej, przed -
sta wi Ja cquie Ro gers, dy rek tor li -
ver po ol skie go cen trum kon gre so -
we go. W de ba cie wy po wie dzą się
sze fo wie sto wa rzy szeń: Piotr 
Wil czek (SKKP), Krzysz tof Ce -
luch (MPI) Krzysz tof Po boż niak
(SO IT), Alex Klo szew ski (WDA). 

17.11 (śro da), godz. 11.00-15.00
Wy ko rzy sta nie wiel kich wy da rzeń 

do zwięk sze nia atrak cyj no ści mia sta
w kon tek ście tu ry sty ki biz ne so wej 
na przy kła dzie War sza wy i in nych

miast eu ro pej skich
sa la C, or ga ni za tor: WCB

Spa dla biz nes ma na
Na ta sza Sal l mann, au tor ka

książ ki „Me ga trend Wel l ness 
& Spa dla usług wol ne go cza su 
i ho te lar stwa w XXI wie ku” 
i Adam Hok (Pol skie  Cen trum
Spa) opo wie dzą o moż li wo -
ściach wy ni ka ją cych z ofert spa.
Adam Hok za pre zen tu je no we
obiek ty kon fe ren cyj ne i wel l ne -
so we w Ko ło brze gu.

17.11 (śro da), godz. 11.00-12.30
Cze go ocze ku ją lu dzie biz ne su 

od ofert wel l ness & spa?
sa la A, or ga ni za tor: Pol skie Cen trum

Spa Ko ło brzeg

Taj ni ki kon gre sów 
Se mi na rium SKKP skie ro wa -

ne jest do kie row nictw or ga ni za -
cji spo łecz nych, sto wa rzy szeń
oraz izb go spo dar czych. Te ma -
tem kon fe ren cji, któ rą po pro wa -
dzi Sła wo mir Wró blew ski
(SKKP), bę dą taj ni ki or ga ni za -
cji, mar ke tin gu i fi nan so wa nia
pro fe sjo nal nych spo tkań. Po ru -
szo ny zo sta nie rów nież te mat
ochro ny wła sno ści in te lek tu al -
nej i prze ciw dzia ła nia szpie go -
stwu go spo dar cze mu w or ga ni -
za cjach i pod czas kon gre sów.

17.11 (śro da), godz. 14.00-16.00
Jak or ga ni za cje po za rzą do we mo gą

zwięk szyć swo ją sku tecz ność, udo sko -
na lić pro gram oraz wzmoc nić bu dżet?

sa la A, or ga ni za tor: SKKP

Po łą czyć ka rie rę z pa sją
O swo ich pa sjach opo wie dzą

Ma rek Ka miń ski, Ma te usz Kusz -
nie re wicz, Ma rek Śliw ka i Da -
riusz Morsz tyn – zdo byw cy bie -
gu nów, szczy tów gór skich i po -
dob nych eks tre mal nych wy zwań.

17.11 (śro da), godz. 11.00-14.30
Ży cie z Ad re na li ną

sa la B, or ga ni za tor: Me etings Po land

O sku tecz nej sprze da ży
Se mi na rium o sku tecz nych na -

rzę dziach mar ke tin gu po pro wa -
dzi Kin ga No wac ka (Cen trum
Edu ka cji i Biz ne su). Pod czas se -
sji Jo an ny Kuź mic kiej bę dzie
moż na spraw dzić we dług 10-
stop nio wej check li sty za awan -
so wa nie mar ke tin gu i sprze da ży
wła snej fir my. Kon rad Ja row ski
dy  (Gol den li ne) opo wie o biz ne -
so wym po ten cja le so cial me -
diów. A eks per ci z Cle ar Chan -
nel po pokażą promocyjne moż li -
wo ści wy ko rzy sta nia bil lbo ar -
dów. O efek tyw nym wy ko rzy -
sta niu sys te mu re zer wa cji on li ne
po wie Łu kasz Ki doń (Wir tu al ny
Tu ry sta).  

17.11 (czwartek), godz. 11.00-14.00
Skuteczne narzędzia sprzedaży

i marketingu
sa la C, or ga ni za tor: Centrum

Edukacji i Biznesu

Mię dzy na ro do wi go ście 
Gość spe cjal ny Paul Ken ne dy

(Me etings:re view, by ły pre zes
EIBTM) opo wie o spo so bach
po zy ski wa nia spo tkań mię dzy -
na ro do wych. Pre zen ta cję o tren -
dach i zwy cza jach za ku po wych
or ga ni za to rów spo tkań w Wiel -
kiej Bry ta nii przed sta wi Ma rek
Phil lips (CAT Pu bli ca tions). 

18.11 (czwar tek), godz. 11.00-13.30
Jak sku tecz nie sprze da wać ofer ty 

tu ry sty ki biz ne so wej za gra ni cą
sa la A, or ga ni za tor: Me etings Po land

Niemiecki workshop
Spotkanie z przedstawicielami

agen cji MI CE z Nie miec. Roz -
mo wy bę dą pro wa dzo ne w ję zy -
ku an giel skim lub nie miec kim.
Udział na le ży zgło sić  na ad res
expo@me eting spo land.pl.

18.11 (czwar tek), godz. 13.30-15.00
Work shop z re pre zen tan ta mi 

agen cji MI CE z Nie miec
sa la A, or ga ni za tor: Me etings Po land

Warsz ta ty z MPI
Pierw szy pa nel po świę co ny bę -

dzie so cial me diom, dru gi – spo -
łecz nej od po wie dzial ność biz ne -
su, trze ci – plat for mom in ter ne to -
wym RFP, a czwar ty wi de okon fe -
ren cja. Na ko niec po szcze gól ne
gru py za pre zen tu ją wy ni ki swo -
ich roz wa żań.

18.11 (czwar tek), godz. 11.00-14.00
In no wa cje dro gą do zdo by cia 

uni kal nej po zy cji ryn ko wej 
sa la B, or ga ni za tor: MPI Po land Club

Sta dio ny w służ bie
bran ży spo tkań

Kon fe ren cja skie ro wa na do
przed sta wi cie li bran ży i sa mo -
rzą dów. Pod czas pre zen ta cji 
zo sta ną przed sta wio ne pla ny
in we sty cyj ne zwią za ne z mi -
strzo stwa mi Eu ro 2012 oraz
moż li wo ści, ja kie da tu ry sty ce
biz ne so wej zre ali zo wa nie tych
in we sty cji. Mo de ra to rem bę -
dzie Ja nusz Ta te ra, by ły se kre -
tarz ge ne ral ny Pol skie go Ko mi -
te tu Olim pij skie go, at ta che

olim pij ski w Atlan cie i Pe ki nie.
W pa ne lu głos za bio rą Ra fał 
Ka pler (Sta dion Na ro do wy),
Da nu ta Ko wal ska (Le gia War -
sza wa) oraz re pre zen tan ci sta -
dio nów w Gdań sku i Po zna niu.

18.11 (czwar tek), godz. 14.00-15.30
In we sty cje Eu ro 2012. Pla ny i szan se
ich wy ko rzy sta nia po Mi strzo stwach

w bran ży tu ry sty ki biz ne so wej
sa la C, or ga ni za tor: Me etings Po land

Wy da rze nia to wa rzy szą ce

Po ka zy świetl ne 
i pro jek cje 3D

Na po wierzch ni 400 m kw.
Brill AV Me dia zor ga ni zu je
Show Tech no lo gicz ny. Im pre -
za zo sta nie po dzie lo na na dwa
po ka zy, po jed nym każ de go
dnia tar gów. W trak cie show
za pre zen to wa ne zo sta ną urzą -
dze nia do kom plek so wej ob -
słu gi każ de go ro dza ju eventu.
Oby dwa po ka zy bę dą kom bi -
na cją po ka zów świetl nych,
dźwię ko wych oraz pro jekcji
na róż nych po wierzch niach,
rów nież w tech no lo gii 3D. Na
sto isku Brill Av Me dia bę dzie
moż na za po znać się z roz wią -
za nia mi kon fe ren cyj ny mi.

17.11 (śro da), godz. 15.00
18.11 (czwar tek), godz. 12.00

Show Tech no lo gicz ny
or ga ni za tor: Brill AV Me dia

Klub Spo tkań 
Biz ne so wych

Uczest ni cy kon fe ren cji i se -
mi na riów upraw nie ni są do
od wie dze nia Klu bu Spo tkań
Biz ne so wych w ha li tar go wej
na par te rze. Klub czyn ny bę -
dzie przez dwa dni trwa nia
tar gów.

Teraz Polska 
Pod czas tar gów za pre zen to -

wa na zo sta nie naj now sza edy -
cja kon kur su go dła pro mo cyj -
ne go Te raz Pol ska w dzie dzi -
nie usług. 

Par king
Wjazd za rów no na par king pod ziem -
ny, jak i na ziem ny znaj du je się od
uli cy Prą dzyń skie go, od fron tu bu -
dyn ku głów ne go. Bi let ku pu je się 
na wjeź dzie, a pła ci przy wy jeź dzie
w au to ma tach par kin go wych znaj du -

ją cych się w ho lu głów nym i na po -
zio mie –1. 
Na par kin gu pod ziem nym prze wi -
dzia no miej sca dla 350 aut, a na na -
ziem nym od 700 do 1700. 

Do jazd
War szaw skie Cen trum Expo XXI usy -
tu owa ne jest 3 km od cen trum mia -

sta i Dwor ca Cen tral ne go. Do jazd 
z lot ni ska im. Fry de ry ka Cho pi na 
na Okę ciu zaj mu je oko ło 25 mi nut. 
Do ha li moż na do je chać au to bu sa mi
miej ski mi li nii 105, 125, 136, 154,
158, 167, 178, 184, 186, 414, 506,
507 i 523 (przy sta nek PKP Ka sprza -
ka) lub 197 od stro ny uli cy Bry low -
skiej (przy sta nek Bry low ska). 

Po go dzi nach...
„Wie czór wy staw ców i go ści spe -
cjal nych” to in te gra cyj na i pro mo -
cyj na im pre za za mknię ta, która
odbędzie się w no wo otwar tym
obiek cie kon fe ren cyj no -even to wym
Klub Spor to wy Le gia War sza wa, 
ul. Łazienkowska 3. Im pre za od bę -
dzie się pierwszego dnia tar gów.

Informacje praktyczne






