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Grudzieńjestmiesiącemnaturalniekojarzonym z rocznymi bilansami, zestawieniem zysków i strat, podsumowywaniem
działalnościnaróżnychpolachorazprojektowaniem tego, co powinno się wydarzyć
w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.
Dla branży to także bardzo gorący okres.
Christmas party czy spotkania wigilijne
znajdują się w budżecie niemal każdego
przedsiębiorstwa i nawet jeżeli są skromniejsze,choćwmijającymrokuaspektkryzysuporuszanyjestniecorzadziej,toitak
jesttoszczególnymomentwżyciukażdej
organizacji.
Mamywięcdwie„twarze”grudnia–podsumowaniaiświętowanie.Dokładniewtaki sposób można określić kolejną edycję
konkursuOsobowośćRokuMICEPoland.
Czytając najpierw zgłoszenia czytelników,
uzasadnienia wskazania danej osoby
zeświataeventów,konferencjiiincentive,
anastępnieanalizującankietywyłonionych
zezgłoszeńkandydatów,widzimynietylko
ważne dla branży postaci. Otrzymujemy
także swoiste wskazówki, jaki to był dla

branżyrok.Jakieproblemy,relacje,zachowaniaidecyzjewpływałynaostatniedwanaście miesięcy. Co ważne udało się dostrzecisprecyzowaćwyraźnesukcesyludzi
(dlatego tegoroczny wybór był naprawdę
trudny),alepozostałotakżeogólnewrażenie,żetobyłdlabranżylepszyrok,żekryzysowyimpasizłenastrojeniecoodpuściły.
Wartowięczgodniezwcześniejszymzałożeniemprzejśćdoświętowaniaigratulacji.
Serdecznie dziękuję wszystkim czytelnikom,którzynadsyłalizgłoszeniaiwskazywaliludzi,częstokonkurentów,mogących
pochwalić się w mijającym roku czymś
szczególnym.Członkomkapitułykonkursu
zapoświęconyczaszarównonaanalizy,jak
i na spotkania. I wreszcie gratuluję tegorocznym laureatom! Państwa osiągnięcia
istylpracy,sątym,conadajewyrazistości
tejbranży,która–jakwszyscypowtarzamy
–musimiećosobowość.

Jarosław
Śleszyński
wydawca
MICE Poland

z punktu widzenia zleceniodawcy
Podsumowując rok 2010 w branży spotkań,dostrzegampowrótdosytuacjisprzed
kryzysu, zarazem pod kątem współpracy,
jakiusztywnieniacenowegozestronydostawcy.Mimożewszyscynatobardzoliczyliśmy,niestetykryzysnieprzyniósłwiększej
zmianywtymsektorze–branżaspotkańjest
nadal bardzo rozdrobniona i wciąż jest
wniejobecnamałaotwartośćnawspółpracęwoparciuoprawdziwepartnerskierelacje, takie jak na przykład transparentność
kosztówwewspółpracyzklientem.
Należyjednakzauważyć,żemimoogólnej
nienajlepszejsytuacjiwtymzakresie,profesjonalnychdostawcówzrokunarokprzybywaibardzoliczę,żetentrendutrzymasię,
przynosząc korzyści obu stronom. Hotelu
nietworzysam,nawetnajładniejszy,budynek, a sukces bądź porażka sprzedażowa
wbardzodużejmierzezależyodludzi,którzywnimpracują.Analogicznasytuacjama
miejsce w odniesieniu do agencji evento-
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wych,októrychsukcesiedecydujeprofesjonalizmpracującychwniejlubdlaniejosób.
Rok2010byłrokiemzauważalnychrotacji
kadrowych, szczególnie w branży hotelarskiej i eventowej. Liczę, że chociaż część
tychzmianpersonalnychzaowocujewprowadzeniem nowego spojrzenia i profesjonalnychkanonówjakościusług.
BędącczłonkiemkapitułyOsobowośćRokuporaztrzeci,cieszęsię,żewtymroku
branża zgłosiła naprawdę fantastycznych
kandydatów. W tym roku godnych
pretendentowdokażdejztrzechkategorii
byłokilku,takwięcosoby,którezajęłydrugieitrzeciemiejscetonajprawdopodobniej
kandydacinalaureatówwlatachkolejnych.
Mogę napisać z całą odpowiedzialnością,
że wybraliśmy najlepszych z najlepszych
–wybórniebyłłatwy,akonkurencjaduża.
Laureatom serdecznie gratuluję, życzę
powodzenia i samych sukcesów zawodowych!

Elżbieta Czarnocka
szef ds. zakupów
materiałów
administracyjnych
i komercyjnych
Polpharma
Biuro Handlowe
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Osobowość roku to coś
więcej niż dorobek zawodowy
Osoby,którewtymrokuotrzymałytytułOsobowośćRokuMICEPoland,zostałydocenionenietylko
zaimponującąścieżkękariery,aletakżezaichrelacjeześrodowiskiembranżowym,zaangażowanie
iwiedzę,którąpotrafiąsiędzielić.
Optymizm, towarzyszący tegorocznejedycjikonkursuOsobowość Roku MICE Poland z
pewnością udzielił się wszystkim. Powodów można znaleźć
wiele,alejednymznajważniejszych jest fakt, że już po raz
trzeciwybieranonajbardziejaktywnych, najbardziej doświadczonych – po prostu najlepszych profesjonalistów w branży. Zainteresowanie konkursem wśród czytelników było
znacznie większe niż w latach
poprzednich, co potwierdziła
liczba nadesłanych zgłoszeń
kandydatów. Jest to dowód na
to, że branża z pewnością się
rozwija i nieustannie szuka
wzorców, z których mogłyby
braćprzykładiczerpaćinspiracjędodziałania.
Kapituła konkursu zebrała
4

się, by spośród 30 kandydatów
wyłonić trzech zwycięzców
w kategoriach: Zleceniodawca,
OrganizatoriMenedżerObiektu.Oceniepoddanoosiągnięcia
kandydatówwmijającymroku,
apomócmiaływtymwypełnioneprzeznominowanychankiety, opisujące także ich karierę
zawodową, stosunek do samej
branży, przedstawiające pogląd
naokreślonezagadnienia,takie
jak m.in. współpraca, etyka,
społeczna odpowiedzialność
biznesu. Dodatkowe kwestionariusze osobowe, na podstawie których można było spojrzeć na kandydata z mniej zawodowej strony, były także
przedmiotem żywej dyskusji
wśródczłonkówkapituły.
Niezwykleważnymaspektem,
było zaangażowanie i identyfi-

kacjazbranżą.Zniektórychdeklaracji wynikało, że świadomość przynależności do tego
sektorajestbardzosłaba.Istotnym punktem był także samorozwójidzieleniesięwiedzą.
–Osobowośćroku,oprócztego, że spełnia się zawodowo,
musiumiećdzielićsięzinnym
wiedzą,którąposiada,aniejednokrotniejestonabardzoduża
– podkreślał jeden z członków
kapituły.
W kierunku kandydatów padło z ust obradujących wiele
słówuznania,alenieszczędzono również wyraźnej krytyki.
O niektórych z kolei pomiędzy
członkami kapituły toczyły się
prawdziwewalkinasłowaiargumenty.
W przypadku Zleceniodawców o zaangażowaniu w bran-
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żę, a tym samym znajomości
jej potrzeb, świadczyły obszerne i wyczerpujące odpowiedzi
niektórychkandydatów,wktórych poruszane były na przykładkwestieedukacjiczyrelacji
z agencjami eventowymi. Niestety nie ze wszystkich opisów
jasno wynikało, że funkcjonowaniesektoraMICEjestimdobrze znane. – Można powiedzieć, że świadomość istnienia
tej branży nie funkcjonuje
wkorporacjach–wskazywałjedenzczłonkówkapituły.Kolejny dylemat pojawiał się w momencie,gdyjednaosobawykazywała dużą aktywność w samodzielnym organizowaniu
wydarzeń, zaś inna mogła pochwalićsięczęstąwspółpracąz
podwykonawcami.–Ważnąinformacją jest to, że meeting

kapituła

plannerzy w korporacjach też
samodzielnieorganizująeventy,
ponieważprzyczyniasiętopóźniejdolepszegoporozumieniaz
agencją – podkreślał jeden
zczłonkówkapituły.Zleceniodawcy w swoich odpowiedziach wskazywali na wiele
problemów,jakiepojawiająsię
wbranży,coprzykuwałouwagęibyłokolejnymwątkiempobudzającym dyskusję. Wielu
z nich mogło wykazać się bardzo aktywną działalnością w
ramachpiastowanegostanowiska, ale dotyczyły one przede
wszystkimrelacjiwewnątrzfirmy,mniejzaśnazewnątrz.Obradujący doceniali takie postawy,uważającżebycieautorytetemdlaswoichwspółpracownikówjestrzecząbardzoważną.
Pod lupę wzięto konkretne
przykłady działań, gdy debata
dotarła do kategorii Organizator. To one przemawiały za
tym,żedanaosobajestnietylko przedstawicielem branży,
ale także utożsamia się z nią i
jestjejczęścią.Osiągniętesukcesynatympolumiałyznaczącywpływnaodbiórwizerunku
kandydata.
Wieleuwagipoświęconocharakterystyceichsamych,trochę
mniej zaś rodzajom organizowanych przez nich przedsięwzięć.Większośćznominowanych osób posiada naprawdę
spory bagaż doświadczeń i w

swojejkarierzebyłojużzwiązanychzwielomaróżnymipracodawcami.
–Szukamytakiegoczłowieka,
który będzie rozpoznawalny,
niezależnieodtegozjakąfirmą
będzieaktualniepracował.Musi posiadać takie cechy, które
będą konsekwentnie uwydatniane pod każdą marką – mówionozgodnie.Organizator,jako najbardziej odpowiedzialny
podmiot w realizacji wydarzenia, musiał wykazać się dowodaminato,żepotrafiwspółpracowaćzotoczeniemnapartnerskichzasadach.Sposób,wjaki
nominowanipotrafiąsiękomunikować z partnerami biznesowymi, sprawdzany był we
wszystkich kategoriach bardzo
dokładnie.
W przypadku Menadżera
Obiektu członkowie kapituły
byliraczejzgodnicodoswoich
spostrzeżeń. W kandydatach
urzekała ich działalność na
rzeczrozwojuzarównoobiektu,jakiwłasnejosoby.Chwila
zastanowienianastała,gdypadłopytanie:czymówiącoosobowości, mamy na myśli osobę,którajestświetnaw sprzedaży,czytaką,którajestzwiązana bezpośrednio z danym
obiektem?Poburzliwejdyskusjiuznanie zyskali jednak nominowani angażujący się
w życie swojego obiektu. Następnie doszły opinie o sa-

mych obiektach, ich ofercie, a
także takich faktach, jak np.
długośćstażupracującychtam
osób. Ocena tych zagadnień
byłabardzoożywiona.
Ogłoszenie wyników było
momentemzapanowaniaogólnejeuforiiwśródczłonkówkapituły. Dużym zaskoczeniem
była jednomyślności w ocenie
kandydatów.–Wybórjakzwykleniebyłprostyimusiałbyć
wypadkową kilku ważnych
cech, jakie według mnie OsobowośćRokuwdanejkategorii bezwzględnie musi posiadać: rzetelność, doświadczenie,etykaidużakulturabiznesowaorazświadomośćuczestnictwawszerokopojętymsektorze MICE, a także działalność, która ten sektor wspomaga – mówił jeden z człon-
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ków kapituły po zakończeniu
obrad.
Wiele czasu poświęcono na
omówienie dokonań każdego
nominowanego. Dyskusje momentami były burzliwe, czasem spokojne, ale przede
wszystkimotymistyczne.Dzięki temu zostało poruszonych
wieleciekawychkwestii,inspirowanychtaksamoanalizowanymiodpowiedziami,jakipostawą reprezentowaną przez
każdegokandydata.
W nominowanych dostrzegano ogromny potencjał, który
musi się jeszcze wyzwolić.
Przepełniło to wszystkich nadziejąnajeszczebardziejemocjonującykolejnyrokwbranży
MICE i spektakularny finał
konkursuOsobowośćRoku.
(xb)

zasady konkursu
•Przezdwamiesiąceczytelnicy„MICEPoland”zgłaszalipropozycjebranżowej
osobowościwtrzechkategoriach:
Zleceniodawca,Organizator,Menadżerobiektu.
•Każdyzezgłaszającychmógłmaksymalnieprzedstawićtrzypropozycje
wkażdejkategorii.Kolejnośćmiałaznaczenie.
•Spośródnadesłanychzgłoszeńkapitułakonkursuotrzymałalistę30nominowanych,czylipo10osóbzkażdejkategorii,którezebrałynajwyższąliczbę
punktówwrazzopisemnominowanegoiuzasadnieniemwyboru.
•Wfinałowymgłosowaniu,każdyzczłonkówkapitułymusiałprzyznaćpunkty
nominowanym(3,2i1pkt.)
•Osoba,któraotrzymałanajwiększąliczbępunktów,otrzymałatytułOsobowości
Rokuwswojejkategorii.
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skład kapituły konkursu Osobowość roku MICE Poland 2010
krzysztof Celuch
prezes MPI Poland Club
przewodniczący kapituły
Z jegoinicjatywypowstałpolskiklubMPI.Członekmiędzynarodowychstowarzyszeń
Site,DMAIi ATLASorazstały
współpracownikmagazynu
„MICEPoland”.Pomysłodawcai autorpublikowanego
coroku„WarsawMeetingsIndustryReport”.Z branżą
spotkańzwiązanyod 10lat.ObecniepracownikConventionBureauofPoland.W tymrokuotrzymałcertyfikat
w SITECertifiedIncentiveTravelExecutive.Wtymroku
zostałprodziekanemWydziałuStosunkówMiędzynarodowych,Socjologii,TurystykiiRekreacjiwwarszawskiejWyższejSzkoleEkonomiczno-Informatycznej.
ZdobyłprestiżowąnagrodęMPIRISE.

sylwia Banaszewska
kierownik produktu
„MICE Poland”
Związana z „MICEPoland”
od ponad 7lat,czylipraktycznieod samegopoczątkuistnieniapisma.
Pełnifunkcjękierownika
produktu.Jaksamaprzyznaje,najbardziejw szeroko
rozumianejbranżyMICEcenisobieciągłykontakt
z ludźmi.Wyjątkowedestynacje,pięciogwiazdkowe
hotelei scenariuszespotkańjakz bajki,tocoś,czemuulegniekażdy.Jednakgłównąrolęzawszeodgrywaczłowiek.Tuniemaczasuna nudę.Dziękitemu,
zdaniemSylwiiBanaszewskiej,branżaMICEtowyjątkowożywysektor,któryz dniana dzieństajesięcorazprężniejdziałającągałęziągospodarki.

Żaneta Berus
dyrektor zarządzająca,
Warszawskie
Centrum Expo XXI
PosiadawieloletniedoświadczeniewbranżyMICE,począwszyodpracywKrajowej
IzbieGospodarczejnarzecz
polskichprzedsiębiorców,biorącychudziałwlicznych
misjachhandlowychiwydarzeniachpromocyjnychna
świecie.Potemprzez5latbędąckonsulemhandlowym
wChicago,gdziepromowałaPolskęjakokrajwielkich
biznesowychmożliwościidobrykierunekgospodarczy.
Od10latzwiązanajestzwarszawskimobiektem–Expo
XXI.CzynnieuczestniczywpracachPolskiejIzby
PrzemysłuTargowegoorazwŚwiatowejOrganizacji
Targowej.Felietonistka„MICEPoland”.

Elżbieta Czarnocka
szef ds. zakupów
materiałów
administracyjnych
i komercyjnych
Polpharma Biuro Handlowe
W Polpharmieod ponad 6
lat,odpowiadaza zakup
usługeventowych,specjalistycznychi materiałówPremium.Swojąprzygodęz branżąrozpoczęłaponad 11
lattemuw jednejz największychinstytucjifinansowychświata– Citigroup.Z kategoriiMICEkupuje
wszystko,tj.kongresy,konferencje,szkolenia,spotkaniaintegracyjne,imprezypromocyjne(szerokorozumianeeventy),incentiveorazpodróżesłużbowe.Podczasswojejpracyzawodowejzorganizowała,lubkupiłaponad 1000spotkań.CzłonekMPIod 2006roku.

krzysztof gawrych
meeting planner
freelancer (ostatnio
związany z Jet Events)
Nadrogęzawodowąwkroczył,gdymiał18lat,zakładającwłasnąfirmęturystycznąRodos.Następnie
związałsięzAgencjąPromocjiJet,przekształcającją
w2002roku,wJetEvents.Agencjątązarządzałprzez
8lat.Obecnie,jakofreelancer,zajmujesiędoradztwem
wzakresieorganizacjiwydarzeń.Cechujegowszechstronność,jesthumanistąiPR-owcem,aleukończył
równieżprofilmatematyczno-fizyczny.Stawianaciągły
rozwójiedukację.Jegopasjezawodowetologistyka
izarządzaniewiedzą,zaśprywatnieinteresujesię
żeglarstwem,łamigłówkami,śpiewem,muzyką.

Andrzej Hulewicz
wiceprezes
Mazurkas travel
UkończyłstudiawwarszawskiejWyższejSzkoleHandlowejnakierunkuhandelzagranicznyorazStudium
DziennikarskieUniwersytetu
Warszawskiego.W1990rokuwspólniezAndrzejem
BartkowskimzałożylibiuropodróżyMazurkasTravel.
Obecniefirmaobejmujerównieżhotelzcentrumkonferencyjno-kongresowymwOżarowieMazowieckim
orazkilkaspółekzajmującychsięm.in.turystykąprzyjazdową,organizacjąkongresówikonferencjioraz
transportem.Odbyłwielepodróżydokrajównacałym
świecie,podczasktórychzdobyłogromnedoświadczenieiwiedzęnatematkażdegoaspektuturystyki.

Paulina Jaworska
events sponsoring
cooperation specialist
BMW Polska
Wswojejfirmieodpowiada
zaorganizacjęeventów,tworzenieirealizacjęstrategii
współpracyorazsponsoringu.Zwykształceniajestmagistremfilologiiangielskiej,
zzamiłowaniazaśmarketingowcem.Studiaukończyła
wrodzinnymGdańsku.Najciekawszymepizodem,
którywspominawswojejkarierze,byłapracawpołudniowo-afrykańskimbankuinwestycyjnymwLondynieiorganizacjadużejimprezyincentivenaodległość
–wKapsztadzie.Zewzględunamiłośćdokoni,
szczególniemiłowspominapracęprzyorganizacji
turniejówpolowWielkiejBrytanii.

Magdalena kondas, redaktor
prowadząca „MICE Poland”
Od kilkulatpoznaje,próbuje
zrozumieć i promowaćbranżęspotkańorazpoprzez
artykułyi lobbowanie
na rzeczokreślonychpostaw
rozwiązaćjejproblemy.Zaangażowana w promocjęPolskijakodobrejdestynacjibiznesowejwśródmiędzynarodowychorganizatorów.Stale
zapraszającado współpracyi wypowiedzina łamach
„MICEPoland”tych,którzychcielibykomentowaćto,
codziejesięw branżyi miećwpływna jejkształt.Jedną
z jejmisji,realizowanąw magazynie,jestpropagowanie
postrzeganiaeventówczywyjazdówincentive,jakoelementówstrategiirealizowanychw firmach,a nieincydentalnychwydarzeńoderwanychod innychprojektów.

Dariusz Matuszewski
event marketing
& sponsorship director
Momentum Worldwide
Zajmujesięobsługąklienta
w zakresieeventów.Z branżą
związanyod 13lat.Zanim
przyszedłdo Momentum
Worldwide,przezsześćlatpracowałjakoexecutivedirectorw agencjiDefacto.ZałożycielKlubuReklamy,wcześniejzajmowałstanowiskoaccountmanageraw ARIP,
dyrektorahandlowegoMediaRepublicorazzastępcy
dyrektorads.repertuarowychSonyMusicEntertainment
Polska.Współtworzyłtakiewydarzeniajakshowmuzyczno-taneczno-teatralne„PolskaYing-Yang”czyinscenizacjawizytyNapoleonaw KsięstwieWarszawskim.Współpracownikmerytorycznyorazfelietonista„MICEPoland”.

katarzyna Otwinowska
meeting planner,
freelancer (ostatnio
związana z trip Club)
Odlatpracujewmarketingu
iPRdlamarekiproduktów
luksusowych.Współpracowła
m.in.zSiedliskiemMorena
iJazzBistro.Organizowałapodróżeluksusowe,wtym
autorskieprojektypodróżyliterackich,kulinarnychishoppingowych.ZwiązanabyłatakżezmagazynemPWnet,
dlaktóregopisałaartykuływdziale„Podróże”(Polish
ProfessionalWomenNetwork)imagazynemosztuce
podróżowaniailuksusowychpodróżach–Connoisseur.
Wbranżynajbardziejfascynująjąinnowacje,nieustające
zmiany,nowości,acozatymidzie–niekończącesięinspiracjeorazmożliwośćtworzenianiszowychproduktów.

rafał rosiejak, koordynator
ds. hoteli na Euro 2012
AbsolwentAkademiiEkonomicznejw Poznaniu,gdzie
ukończyłZarządzaniei Marketing.Przezwielelatzwiązany
byłz departamentamisprzedażyrenomowanychfirm
spożywczychi deweloperskich,copozwoliłomuna zdobyciedużegodoświadczeniamenadżerskiego.W 2004rokuzwiązałsięz włoskąsieciąDomina Hotels&Resorts.
ZostałdyrektoremzarządzającymDomina PrestigePoznań,którybyłpierwszymw Polsceobiektemtejsieci.Jak
samprzyznaje,uwielbiakontaktyz ludźmi,dlategouważa
żepracaw międzynarodowejsiecihotelowejjestdlaniego
idealnymrozwiązaniem.RafałRosiejakjesttakżeczłonkiemPoznańskiejLokalnejOrganizacjiTurystycznej.

Cezary Wilemajtys
prezes united Partners
Od początkuistnienia„MICE
Poland”jestwspółpracownikiemmerytorycznymmagazynu.Publikujefelietony,
analizy,studiaprzypadków.
Firma,którejjestprezesem,
specjalizujesięw organizacjiwyjazdówmotywacyjnych,realizowanychprzedewszystkimdlapracownikówdziałówsprzedażyi kluczowychklientów.
Prowadzirównieżlicznewarsztatydotyczącetematyki
incentive.JestczłonkiemMPIorazjednymz założycieli
nowopowstałegoStowarzyszeniaOrganizatorów
IncentiveTravel.Propagatorstosowaniawskaźnika
rentowności(ROI),w celuzmierzeniaefektywności
działańz zakresuincentive.
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klasa i partnerstwo w biznesie
Wswoimzawodziełączydwie
funkcje,codajejejmożliwość
zajmowaniasięzarówno
eventami,jakikomunikacją
wewnętrzną.Wedługniejdobre
wydarzenie,niemożesię
odbyćbezodpowiedniego
nagłośnienia,dlategocieszy
jąaktualnyzakresobowiązków,
którydajejejmożliwość
tworzeniaważnych
ispektakularnychprojektów.

Barbara
Hensel
internal communication
and event manager
sanofi-Aventis

szczęście w parze
z doświadczeniem
Jestprofesjonalistkąwkażdymtegosłowa
znaczeniu,jejrelacjezparteramiizleceniobiorcamizawszesąuczciweibezkonfliktowe,rzetelnie
przekazujeinformacjeipotrafidobrzeocenić
bieżącąsytuację–takiebyłygłosyuznania
członkówkapituły.Eventywżyciufirmyijej
pracownikówsąjejzdaniemniezwykleważne.
Wewspółpracyzagencjamicenisobiekreatywne
pomysły,wyczuciepotrzebfirmyiprzedstawienie
adekwatnychdonichrozwiązań,atakże
partnerskierelacje.
Chętniebierzeudziałwinicjatywachedukacyjnych,
występującwrolidoradcy.Zjejinicjatywy
powstająprojektyirealizowanesąwydarzenia,
angażującepracownikówwdziałalność
prospołeczną.

Z racji dotychczasowych doświadczeń,
działań i sukcesów jest mocno związana
zbranżąeventowąimategopełnąświadomość, pomimo że specyfika jej obecnych
obowiązkówcorazściślejwiążesięzPR-emikomunikacjąwewnętrzną.
ZfirmąSanofi-Aventiszwiązanajestod
16lat,gdziezaczynałapracęjakospecjalistads.marketingu,następniecongressoficer,menadżerds.imprezikongresów,aż
doobecnegostanowiska.Biorącpoduwagę obszar komunikacji wewnętrznej, a
wtymwydawnictwo,zaktóreodpowiada,
oceniaostatnirok,jakobardzodobryidla
niej, i dla firmy. Unoszące się w dalszym
ciągu widmo kryzysu niestety osłabiało
wszelkie zapędy eventowe, dlatego pod
tymwzględemroktendonajłatwiejszych
nienależał.Szczególniesatysfakcjonujeją
wtymwszystkimfakt,żeudałosięzorganizowaćdorocznespotkanieGrupySanofi-Aventis z udziałem 1000 pracowników
trzechpołączonychspółek.
Z powodzeniem udało jej się pogodzić
skomplikowany, pod względem organizacyjnym,programmerytorycznyzzajęciami
integracyjnymi.Uważajednak,żeczas,by
pójść krok naprzód i poszerzyć ofertę
eventów i incentive travel. Wie, że przyszłyrokbędziebardzoważny,choćniekoniecznie łatwy. Jej zaangażowanie skupi
MICE POLAND grudzień 2010

sięwokółprojektu,którypragnieuczynić
wydarzeniemjedynymwswoimrodzaju.
Niewątpliwie jej ostatnim najważniejszymsukcesemjeststworzeniekalendarza
firmowego, co być może niepozornie, ale
łączysięrównieżzeventami.Dowspółpracy udało się pozyskać dwunastu polskich
artystów, którzy przygotowali dwanaście
unikatowychprac.Reprodukcjepracozdobią wnętrza kliniki Budzik, zaś oryginały
ilustracjibędziemożnalicytowaćnazorganizowanej przez jej firmę aukcji charytatywnej, z której dochód przeznaczony zostanienatęklinikę.
Odnosiwrażenie,żezrokunarokcoraz
bardziejsięrozwija,atowszystkodzieje
się po prostu „w boju”. Wie, jak ważna
jest edukacja branży i często występuje
w roli eksperta, dzieląc się własną bazą
doświadczeń. Wszystkie realizacje z zakresu eventowego za każdym razem są z
niąkonsultowane,dziękiczemuczujesię
docenianaprzezmłodyzespół.Jejwspółpracownicy postrzegają ją, jako kompletnie zieloną... ponieważ taki kolor nadała
jej typologia Insights Discovery, diagnozującaiopisującaindywidualnystylfunkcjonowania. Satysfakcję odczuwa najbardziej wtedy, gdy wydarzenia przez nią
zorganizowane są tematem rozmów przy
porannejkawie.
9

Zajmujemy si´ oprawà technicznà i artystycznà imprez,
koncertów oraz konferencji i wszelkiego rodzaju wydarzeƒ
specjalnych. Ch´tnie słu˝ymy swojà wiedzà, pomysłem
i doÊwiadczeniem.
Dzi´ki współpracy z Klientem „ubieramy” jego pomysł
w Êwiatło, dêwi´k, taniec i wszelkie niezb´dne elementy.

www.mobilnascena.pl
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z koncepcją na wygrywanie
Dodziałaniamotywujegomyśl
ostworzeniudużejfirmy,która
staniesięliderembranży.
Nawetwdomuniejestwstanie
przestaćmyślećopracy,ale
tylkodlatego,żejesttobardzo
ważnaczęśćjegożycia,która
goniezwyklecieszy.
Największąsatysfakcjęodczuwa,gdyuczestnicywyjazdu
żegnająsięznimnalotnisku
jaknajlepsiprzyjaciele.

Michał
Czerwiński
prezes zarządu InDreams

konsekwencja
w tworzeniu
Dużywpływnajegożyciezawodowemiałjego
przyjaciel,twórcapolskiegorynkureklamyimarketingubezpośredniego–KrzysztofCzupryna.
Współpracownicypostrzegajągo,jakopracoholika
iidealistę.Prowadzirozsądnąpolitykęwbranży
incentive.Jestczłowiekiem,którypotrafiwpływać
nainnych.Wyróżniagoaktywność,wiedzaiprzebojowość.Mabardzociekawąkoncepcjęnato,
bybranżadawałaklientompowóddotego,żeby
byładocenianaiuznawanajakomiejsce,gdzie
kreowanesąprodukty,którychniemagdzie
indziej–takocenialigoczłonkowiekapituły
konkursu.Jakojedenzpierwszychnapolskim
rynkupodjąłdziałania,mającenacelukreowanie
incentivetraveljakowpływowegonarzędzia
marketingowego,wspierającegosprzedaż.
Zatrendemtymzaczęłojużpodążaćwieluinnych
przedstawicielitegosektora.

Nie lubi określenia „prezesa zarządu”.
Woligdytraktujesięgojakoosobę,która
przedewszystkimstalerozwijafirmęidba
o wysoką jakość proponowanych usług.
WtymrokuudałomusięzwiększyćobrotyInDreamso25proc.wstosunkudoroku2009.Najbardziejznaczącymwydarzeniemdlafirmywostatnimczasiebyłwygrany przetarg sieciowy dla klienta międzynarodowego, a przygotowany dla niego program wsparcia sprzedaży objął
dziesięćkrajów.
Zawszepodkoniecrokurobipodsumowanietego,coudałomusięosiągnąćoraz
tego,cojeszczeprzednim.Odtrzechlat
bardzo dokładnie planuje swoje kolejne
posunięciaizapisujeje,bypotemwciągu
rokuwrócićdotegoizastanowićsie,czy
idzie w dobrym kierunku, pozwalającym
osiągnąć to, co sobie założył. Teoria ta
sprawdzasięwpraktycecorazlepiejicorazwięcejudajemusiędziękitemuosiągnąć.Cele,którepojawiąsięnakartcena
2011 rok to m.in. zakończenie prac nad
tworzeniemwewnętrznegodziałuinteractive, wzmocnienie pozycji InDreams na
rynkuorazdalszaaktywnadziałalnośćw
Stowarzyszeniu Organizatorów Incentive
Travel,gdzierównieżpełnifunkcjęprezesazarządu.
Jest przekonany, że po pierwszym roku
MICE POLAND grudzień 2010

działalnościSOIT,branżastałasięsilniejsza,zrzeszonefirmymająlepsząibardziej
ugruntowanąpozycjęnarynku,asamwizerunekincentivetravelzostałwzmocniony.Towłaśniestworzeniestowarzyszenia
ijegopierwszyrokdziałalnościoceniajako swój największy sukces, ponieważ to
wydarzeniemożemiećolbrzymiwpływna
rozwójnaszejbranżywprzyszłości.Podkreślajednak,żetensukcesniejesttylko
jego, ponieważ wiele zawdzięcza sporej
grupie osób, która działa w stowarzyszeniu.
Posiada długoletnie doświadczenie
wobszarzemarketingu,odktóregozaczynał swoją karierę. Był dyrektorem zarządzającym w Storm Advertising Agency i
JeanClaudeBigiune.NależydoSite,MPI
oraz Polskiej Rady Biznesu. Wspólnie z
SOIT zorganizował kilka dużych konferencji,którychcelembyłopromowanieincentivetraveljakonarzędziamarketingu.
Bierzetakżeudziałwszkoleniachmarketingowych i sprzedażowych organizowanych przez Stowarzyszenie Marketingu
Bezpośredniego.
Odnosi wrażenie, że ma jeszcze sporo
do zrobienia w obszarze przekonania
klientów do wpisania w rozwój swoich
firm strategicznego narzędzia, jakim jest
incentivetravel.
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MT Serwis
Profesjonalizm, Kreatywność
Doświadczenie, Zaangażowanie
Świadczymy pełen zakres usług
wystawienniczych
od planowania, poprzez
projektowanie,
aż do całościowej realizacji.

Realizujemy
kompleksowe usługi
w zakresie:
zabudowy w centrach targowych
ekspozycji w galeriach handlowych,
hotelach i innych miejscach
wskazanych
przez klienta
obsługi eventów
graﬁki

Wykonujemy zabudowę stoisk:
indywidualnych
modułowych w systemie
oktagonalnym
jedno i wielopoziomowych
w obiektach zamkniętych
oraz w plenerze
MT Serwis Sp. z o.o.
ul. Makowska 95
04-307 Warszawa
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biuro@mtserwis.com
tel.: +48 22 529 39 81/82

Zapewniamy:
fachową obsługę doradczą
nadzór techniczny i serwis
w trakcie trwania imprezy
bezpieczeństwo
oraz najwyższą jakość usług
faks: +48 22 529 39 83
www.mtserwis.com
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Centrum MT Polska to idealne
miejsce na Twoje:
• eventy
• koncerty
• targi
• konferencje
• kongresy

Poznaj Najlepszą Ofertę Na Rynku
Centrum Targowo
– Kongresowe MT Polska
ul. Marsa 56c, 04-242 Warszawa
hala@mtpolska.com.pl
www.halamtpolska.pl

Siedziba biura:
Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.
ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa
tel.: +48 22 529 39 00/50,
faks: +48 22 529 39 30

Menadżer Obiektu
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Ograniczenia po prostu omija
Dziękiwieluwyrzeczeniom
iciężkiejpracyudajemusię
realizowaćzarównonaarenie
hotelarskiej,jakisportowej.
Dywersyfikacjawtejmaterii
zapewniamuniesamowity
komfortirównowagę.Przez
kilkanaścielatszkoliłsię,by
zostaćsędziąkoszykówki,co
okazałosiębyćprzełomowym
momentemwjegożyciu.
Terazpragniezostaćsędzią
międzynarodowym,abymóc
jeszczewięcejpodróżować
poświecie.

Wojciech
Liszka
dyrektor sprzedaży i marketingu
Hotel radisson Blu kraków

Połączenie ambicji
i sukcesu
Manaswoimkonciekonkretneosiągnięcia.
UzyskaniecertyfikatuBS8901zpewnościąbyło
dobrymkrokiemdlahoteluRadissonBluKraków,
któryjakopierwszyhotelnaświecieuzyskałten
standard.Wojciechpracowałnadtymponaddwa
lata,przekonującdoswojejideizarównozarząd,
jakipracownikówhotelu.Maswojezdanie,siłę
przebiciaipotrafidzielićsięswojąwiedzą…
ipasją.Ponieważsambiega,zachęcaswoich
współpracownikówigościhotelowychdo
wspólnegojoggingu.Dopracymotywujągo
właśniewspółpracownicy,którzyoceniajągojako
osobęniebojącąsięwyzwań,zorganizowaną
iasertywną.Zespół,zktórympracujejest
jegonajwiększymwsparciem.Wkontaktach
zklientamijestotwartyibezkonfliktowy.
Największąsatysfakcjęczuje,gdyudamusię
kogośzarazićentuzjazmemdowspólnej
inicjatywy.

Udałomusięwtymrokusfinalizowaćdużeiznacząceprojekty,takiejakuzyskanie
eko-certyfikatu BS8901 czy Green Key.
DziękitemuhotelstałsięczłonkieminicjatywyIMEXChallenge2010.Staraniazwiązanezwykorzystaniempowierzchnigarażu
podziemnego jako postindustrialnego
venue zaczęły przynosić wyraźne efekty
finansowe. Podkreśla, że sukces należy
przypisać całemu zespołowi, od którego
nieustannieuczysięczegośnowego,iktóry
nakręcagododalszegodziałaniaiangażowania się w coraz to nowsze, zwariowane
inicjatywy!Ichcelemniejestpodążanieza
rynkiem, ale tworzenie i wyprzedzanie go,
bystaćsięliderem,zaktórymwszyscybędą
sięoglądać.Zdrugiejstronywydajemusię,
żewreszcieznalazłodpowiednibalanspomiędzywszystkimiswoimipasjamiiżyciem
prywatnym, co jest dla niego niezwykle
ważne.
UkończyłfinanseibankowośćnaWydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego. Z siecią hoteliRadissonzwiązanyjestniemalżeodpoczątkuswojejkarieryzawodowej.Najpierw
pracował w Szczecinie, później przeniósł
siędoWarszawy,gdziebyłzastępcądyrektorasprzedaży/MICE,ażw2008rokutrafił
doKrakowa,byobjąćstanowiskodyrektora.PierwszedoświadczeniazwiązanezorMICE POLAND grudzień 2010

ganizacją wydarzeń zbierał w Zachodniopomorskim Okręgowym Związku Koszykówki. Kolejne zdobył jako praktykant
działuimprez,wFoxwoodsResort&CasinowConnecticut.
Jestaktywnymczłonkiemstowarzyszenia
MPIPoland,wktórympełnifunkcjęwiceprezesads.edukacji.Wierzy,żewtymroku
MPIodnalazłowłaściwądrogę,którąchce
podążać,iżebędzietobardziejzrównoważony, stabilny i długofalowy, a co za tym
idzie,bardziejefektywnyrozwój.Wrazzinnymi członkami MPI zorganizował wiele
spotkań,mającychnacelupodniesieniepoziomu edukacji całej branży. Brał również
udział w licznych szkoleniach wewnętrznych grupy Rezidor, z zakresu sprzedaży
izarządzaniaisamprzeprowadzałszkoleniawswoimzespolehotelowym.
Ciągle słyszy, że jest młody, obiecujący
imajeszczedużodozrobienia.Wierzy,że
cośwtymjestiwielezależyodtego,jakwykorzystaswojeszanse.Cechujegowieczny
optymizm,agdykiedyśzdarzymusiępowiedzieć „że się nie da”, ma nadzieję, że
wtedy ktoś go przywoła do porządku. Już
terazmawieleplanów,dotyczącychrozwojuhoteluwnajbliższejprzyszłości,awśród
nichstaraniaouzyskaniemiędzynarodowej
normyISO12012.Podkreślajednak,żeto
dopieropoczątek.
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Publiczność trzeba lubić
Orynkueventowym,zawodziekonferansjeraiprezentera,kontakcie
zpublicznościąicechachdobregomówcyrozmawiamyzTomaszemKammelem.
MICE Poland: Z punktu widzenia laika może się
wydawać, że prowadzenie imprez to łatwy chleb
– ot, wystarczy elokwencja i dowcip. Czy naprawdę?
Tomasz Kammel: Elokwencja i dowcip to dwie cechy, za które każdy ich posiadacz powinien być
wdzięczny losowi. Profesjonalizm konferansjera przejawia się właśnie w tym, że widzowie mówią o lekkości z jaką prowadzi imprezę.
Nie każdy człowiek sceny czy mediów, nawet
najbardziej doświadczony, sprawdza się w tak
specyficznej formie występu, jak prowadzenie
imprezy na żywo. Jakich cech charakteru wymaga konferansjerka?
Ważna jest sprawność językowa oraz umiejętność szybkiego reagowania. Osiąga się to poprzez
wieloletnie doświadczenia, ciągłą naukę, ale też
szeroką wiedzę ogólną. Ważna jest również sympatia do ludzi. Jeśli znany człowiek ma być gwiazdą
imprezy, a nie odnajduje się w roli konferansjera,
niech będzie jej gościem lub wręczającym nagrodę,
albo niech odpowie na parę pytań zadanych przez
prowadzącego. Prestiżu doda jego obecność, a nie
fakt, że to on prowadzi event. Konferansjerka to fach,
w którym łatwo widać braki, jeśli człowiek nie radzi
sobie z tym rzemiosłem.
Czy występ dla firm rodzi się na bieżąco, na
scenie, czy wymaga wcześniejszych przygotowań i poznania działalność klienta?
Jeżeli występ na firmowej imprezie rodzi się na
bieżąco, stąpamy po cienkim lodzie. Nie wolno robić
takich rzeczy. Nie można pozwalać sobie na nieprzemyślane żarty, które dla przedstawiciela showbiznesu są znakomite, ale ludzi z działu PR korporacji mogą kosztować reprymendę lub utratę pracy. Po co
fundować im pytania, jak mogli dopuścić, żeby prowadzący nie traktował zleceniodawcy poważnie, albo się z niego naigrywał. Jestem przekonany, że dobre przygotowanie tekstów na imprezę wymaga
kontaktu z klientem, a jeśli nie jest to możliwe,
szczegółowego briefu zawierającego informacje
o firmie i koncepcji eventu.

Robi pan ewentualny research samodzielnie, czy korzysta z materiałów klienta?
Takie przygotowania wyglądają bardzo różnie. Niedawno swoje przedstawicielstwo
w Polsce otworzył niemiecki koncern odzieżowy, który działa na pięciu kontynentach. Spotkanie z polskimi przedstawicielami firmy
przed uroczystym otwarciem dało mi sporo informacji i pozwoliło dobrze przygotować się
na własną rękę. Dzięki temu, gdy przed imprezą spotkałem się z właścicielem tego
przedsiębiorstwa, moja wiedza była inspiracją do ciekawej rozmowy. Nie doszłoby
do niej i nie dowiedziałbym się tylu
nowych rzeczy, gdyby nie fakt, że
byłem już przygotowany.
A czy w przypadku planowania formy oraz treści imprezy
klienci chętniej zostawiają
wolną rękę, czy raczej sugerują program i tematy?
Cenię klientów, którzy
dokładnie precyzują cel
imprezy, opisują, na
czym najbardziej im zależy, pozostawiając mi
wolność w interpretacji.
Tę możliwość zazwyczaj
zastrzegam w swoich
umowach.
Program i występ przygotowuje pan sam,
czy też korzysta ze wsparcia współpracowników?
W zależności od rozmachu i złożoności imprezy
współpracuję z autorami tekstów, dokumentalistami i agencjami eventowymi, ale zawsze osobiście czuwam nad przygotowaniami. Podam przykład. Gdy prowadziłem serię prezentacji biznesowych dla klienta z branży telekomunikacyjnej,
współpraca z agencją okazała się kluczowa. Dzięki temu mogłem mieć wpływ na wygląd i zawartość prezentacji. Klient rozumiał, że to jest po-

Tomasz Kammel: Dziennikarz, prezenter i zawodowy konferansjer, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości telewizyjnych. Tomasz Kammel przygodę z mediami zaczynał w Muzycznym Radiu
w Jeleniej Górze. Wiele lat spędził w TVP. Telewidzowie znają go z takich programów, jak „Randka
w ciemno”, „Wykrywacz kłamstw”, „Dzieciaki górą” czy „Pytanie na śniadanie”.
Ostatnio prowadził w Polsacie show „Stand up. Zabij mnie śmiechem”. Był prezenterem telewizyjnym
w „Teleexpresie “, zajmował się dziennikarstwem sportowym (przygotowywał relację z Rajdu Paryż-Dakar), tematyką filmową (współtworzył magazyn „Filmidło”) i akcjami społecznymi (organizował
kampanię „Zwolnij. Szkoda życia”). Ma też na koncie udany epizod radiowy (program „Znaki szczególne” w Trójce). Swobodę medialną i instynkt sceniczny wykorzystywał równolegle jako konferansjer.
Prowadził m.in. Sopot Festiwal, Opole, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Sopot Hit Festiwal.
Jest cenionym gospodarzem licznych imprez firmowych. Telewizyjnym i estradowym doświadczeniem
dzieli się, prowadząc zajęcia z dziennikarstwa i autoprezentacji w sosnowieckiej Wyższej Szkole Humanitas. Realizuje się również jako przedsiębiorca – jego firma konsultingowa „Sparrow” ma w portfolio
projekty dla takich marek, jak Agora, Tesco, PKN Orlen, grupa ING czy PTK Centertel.
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trzebne, bo koniec końców to ja staję przed publicznością i opowiadam o jego produkcie.
A czy planowanie występu obejmuje również
warstwę tekściarską? Wydaje mi się, że tutaj
trudno rozrysować wszystko co do słowa...
Konferansjerka musi mieć strukturę zawierającą
pole do improwizacji. To ważne, ponieważ często
na bieżąco – np. w wyniku opóźnienia samolotu,
którym przylatuje z zagranicy zarząd – trzeba, stojąc
na scenie, przebudować scenariusz.
Jak zazwyczaj wygląda współpraca w trójkącie konferansjer– agencja eventowa – zleceniodawca?
Obserwuję rynek od 12 lat i stwierdzam, że bardzo dojrzał. Klienci zwykle dokładnie wiedzą, kogo
chcą widzieć w roli konferansjera. Nawet jeśli nie
pada konkretne nazwisko, są w stanie wymienić listę cech ułatwiających zatrudnienie odpowiedniego prowadzącego. Agencje dobierają właściwych
prowadzących do charakteru eventu pamiętając
jednocześnie, że osoby publiczne wymagają odpowiedniej obsługi również poza sceną. Mam tu na
myśli aspekt bezpieczeństwa i komfortu pracy.
Czy są jakieś różnice – jeśli chodzi o wymogi,
łatwość komunikacji, poziom samodzielności –
we współpracy z klientem typowo biznesowym i społecznym albo instytucjonalnym, np. z
wladzami samorządowymi?
Jeśli przed występem podpisze się umowę, która
precyzyjnie i w możliwie prosty sposób określa wa-

Osobowość roku
runki współpracy, w każdym przypadku przebiega
ona równie gładko.

w takiej sytuacji jednym z przejawów profesjonalizmu prowadzącego.

Jak wygląda rynek po kryzysie? I na czym się
dziś oszczędza – na stawkach, czasie imprezy,
rozmachu?
Kilka lat temu często uczestniczyłem w imprezach,
które rozmachem przypominały koncerty festiwalowe w Opolu. Rzeczywiście podobnych spektakularnych przedsięwzięć jest mniej, ale przyczyn doszukiwałbym się nie tylko w kryzysie. Chodzi o to,
że klienci widzieli już podobne rzeczy wielokrotnie
i szukają nowych form rozrywki.

Czy imprezę, w której następuje bezpośredni
kontakt z publicznością, np. festiwal, można porównywać z prowadzonym na żywo show telewizyjnym? Są jakieś różnice warsztatowe?
W obydwu przypadkach kultura języka jest kluczowa. Na imprezie dla wąskiego grona można sobie pozwolić na więcej żartów branżowych.

A jakie najciekawsze lub najtrudniejsze zlecenia zapadły panu w pamięć?
Prowadziłem kiedyś galę dla firmy z branży
drzewnej. W pewnym momencie poproszono
mnie o przetłumaczenie z niemieckiego krótkiego
kurtuazyjnego przemówienia partnera zagranicznego. Kurtuazja pojawiła się w dwóch pierwszych
zdaniach, później przemowa przerodziła się w wykład o technikach skrawania i obróbki drewna.
Godnie walczyłem z materią, ale po minach przedstawicieli branży drzewnej widziałem, że takiej parodii jeszcze nie słyszeli. Od tamtej pory nie zgadzam się dla dobra swojego i imprezy na spontaniczne tłumaczenia.
Porozmawiajmy o warsztacie scenicznym.
W jaki sposób doświadczeni konferansjerzy łapią kontakt z widownią, jak budują klimat?
Nie ma reguły, którą dałoby się niczym szablon
przyłożyć do imprezy. Publiczność za każdym
razem jest inna. Umiejętność dopasowania się jest

mną temat imprezy na moment przed jej rozpoczęciem. Myślę też, że na targach erotycznych i festiwalu
deathmetalowym nie wypadłbym najbardziej wiarygodnie.

Co jest trudniejsze – prowadzenie imprezy integracyjnej albo promocyjnej czy spontanicznego show w rodzaju aukcji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy?
Najtrudniejsze jest prowadzenie imprezy dla niezaangażowanej publiczności. Rodzaj imprezy nigdy
nie jest problemem. A na pytanie, czy jej charakter
współgra z umiejętnościami i image’em prowadzącego, należy odpowiedzieć sobie przed podpisaniem kontraktu.

Organizuje pan imprezę społeczną i szuka dodatkowego magnesu w postaci gości o znanych nazwiskach. Jak się ich dobiera? Decyduje popularność, czy też bierze się pod uwagę inne czynniki,
jak np. związek wizerunkowy z tematyką show,
doświadczenie estradowe albo rozpoznawalność
wśród konkretnej widowni?
Te wszystkie aspekty są istotne. Ważne jest też, czy
gwiazda będzie gotowa współpracować dłużej, niż
na potrzeby jednego koncertu czy sesji zdjęciowej. Dobrze, aby np. hobby gwiazdy szło w parze z rodzajem
akcji charytatywnej. Niektórzy organizatorzy stawiają
na liczbę nazwisk popierających akcję. Moim zdaniem
lepiej sprawdza się współpraca długoterminowa z jednym człowiekiem, który będzie oddany sprawie i naprawdę zidentyfikuje się z działalnością fundacji.

A czy doświadczony showman jest w stanie poprowadzić każdą imprezę? Czy też są zlecenia nie
w pana typie albo takie, których nie podjąłby się
pan z jakichś przyczyn?
Teoretycznie można poprowadzić każdą imprezę,
ale warto pamiętać, że naszym największym skarbem
jest wizerunek. Szkoda nadużyć go w imię występu
na jednej imprezie i w efekcie stracić pięć kolejnych
kontraktów. Pamiętam imprezę, z której wiele lat temu wycofałem się dwa dni przed startem. To była
uroczysta, robiona z wielką pompą promocja damskich pisuarów. Wtedy nie miałem doświadczenia
i nie zaniepokoiło mnie to, że agencja ukrywa przede

Doświadczenia medialne i estradowe wykorzystuje pan w swojej firmie szkoleniowej. Czy tego
wszystkiego, co wiąże się z publicznym występem – swobody w kontaktach, dostosowania
stylu bycia do sytuacji, panowania nad tremą itp.
może się nauczyć każdy, czy jednak trzeba mieć
jakieś predyspozycje?
W treningach ze sztuki prezentacji stosuję „Metodę
Wspierającej Recenzji”, co pozwala mi wydobywać
z kursantów ich najlepsze cechy, na których budują
później siłę swoich publicznych wystąpień. Uważam,
że nie ma złych mówców. Ludziom trzeba tylko pomóc odnaleźć ich mocne strony.
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zleceniodawca Nominacje

katarzyna
Adamczyk
dyrektor Biura Marketingu
korporacyjnego, BrE Bank sA

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów Public Relations w Szkole
GłównejHandlowej.Od1996rokuzwiązanajestzzespołamimarketingowymiinstytucji finansowych, gdzie planuje i realizuje
działaniaATLiBTL,aod2000rokuzajmujesięrównieżkomunikacjąbankowościkorporacyjnej, planując i opracowując narzędziawspierającesprzedażibudowanierelacji z klientami. W BRE Banku pracuje od
stycznia 2009 roku, gdzie zarządza kilkuosobowymzespołem,dozadańktóregona-

leżym.in.przygotowywaniekoncepcjiiorganizowanie wszelkiego rodzaju spotkań.
Projekty,któreKatarzynaAdamczykzrealizowała w tym roku, to m.in. cykl eventów relacyjnych dla partnerów biznesowych w największych miastach Polski,
zorganizowanych według jednolitej koncepcjitematycznej–CubaLiBREorazBRE
BusinessMeetings– seriamerytorycznych
spotkańdlaprzedsiębiorców.
Ważnym problemem branży według niej
jestprzekonaniewieluosób,żeeventmoże
zorganizować każdy, co powoduje powstawanieagencji,którymbrakujeprofesjonalizmu,kompetencjiiodpowiedzialności.Jest
torównieżprzyczynąsłabejkomunikacjipomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymiwprzedsięwzięcie.Dużeeventy dla partnerów biznesowych BRE Banku
są istotnym elementem kreacji wizerunku
firmy,dlategonigdyniepowierzaichrealizacjiniesprawdzonymdostawcom.

Magdalena
galińska (Heinrich)
kierownik ds. zakupów,
Polpharma

Wswojejpracystawianarozwójidzieleniesię
wiedzą.OpróczcodziennychobowiązkówzwiązanychzpełnionąfunkcjąMagdalenaGalińskaodpowiadawPolpharmietakżezaprzeprowadzanie
szkoleńzzakresuprzemysłuspotkańinarzędzi
branżyMICEskierowanychdopracownikówfirmy.

Anetta gołda
brand Pr manager,
Żywiec sprzedaż i Dystrybucja

Prowadzi zróżnicowane działania o charakterzeeventowym,związanezpromocją
produktówGrupyŻywiec,skierowanezarówno do konsumentów, jak i pracownikówfirmy.Brałaudziałm.in.worganizacji
Open’er Festival dla Heinekena, który
zgromadziłokoło60tys.uczestnikówiprojektu Męskie Granie firmowanego przez
markęŻywiec.Oprócztegokoordynowała
imprezęProfesjonaliaPiwowarówiBarmanów, które pod szyldem browaru Warka
odbyły się na początku września w Kazimierzu Dolnym oraz The Wildest Night
–wakacyjnej,muzycznejzabawysponsorowanej przez Desperados. Odpowiada za
16

KarieręzawodowąrozpoczęławPolskiej
Telefonii Cyfrowej. Później pracowała
w Meetings Management i HBO Polska.
Zobecnympracodawcą,Polpharmą,związała się w 2005 roku. Początkowo zajmowałastanowiskokupcausługeventowo-turystycznych, aktualnie pełni funkcję kierownika ds. zakupów w tejże sekcji. Jest
odpowiedzialnazazakupwszystkichusług,
którewiążąsięzprzygotowaniemspotkań,
konferencji,wyjazdówsłużbowychiincentive.Worganizowanychprzezniąwydarzeniach biorą udział przede wszystkim pracownicyPolpharmy,klienciorazpartnerzy

współtworzenie i koordynację realizacji
strategii PR dla wszystkich marek wchodzących w skład Grupy Żywiec. Obecne
stanowisko zajmuje od 2009 roku. Wcześniejpracowałanaróżnychsamodzielnych
stanowiskach w dziale sprzedaży centrali
Grupy Żywiec. W latach 2006-2009 była
częściązespołumarkiHeineken,początkowojakokierownikds.rozwojusprzedaży,
później przez dwa lata jako kierownik
ds. rozwoju marki. Za swój największy
sukces zawodowy mijającego roku uznaje
imponującą frekwencję i duży odzew medialnyzwiązanyzkoncertamiMęskieGranieoraznagrodęprzyznanąprzezEuropean Festival Awards dla Open’er Festival
w kategorii Najlepszy Duży Festiwal. Impreza Heinekena pokonała tak uznane
isłynnewydarzeniajakGlastonbury,Rock
Werchter czy Roskilde. Współpracownicy
postrzegają ją jako solidną i efektywną
osobę.Najbardziejmotywującymelementem pracy jest dla niej różnorodność
wykonywanychzadań.
MICE POLAND grudzień 2010

Szefuważajązaperfekcjonistkę,dlaktórejcośco
jestdoskonałe,nadalwymagaulepszeń.Dopracy
motywujejąuśmiech,zadowolenieisłowauznania
padającezustjejklientów.Onizaśmyśląoniej,
raczejjakokoleżance,którapotrafispojrzećna
niemalkażdąsprawęzróżnychpunktówwidzenia
zanimpodejmieostatecznądecyzję.

biznesowi.Wewspółpracyzagencjamipraktykujezasadęotwartejksięgowości.Wymagaszczegółowegokosztorysu,zuwzględnieniemcenprzedstawionychprzezpodwykonawców. Przy rozliczeniu końcowym niejednokrotnie wybiórczo sprawdza niektóre
faktury,abypotwierdzićprawdziwośćkwot
ujętych w rozliczeniu imprezy. Pozwala to
nauniknięcietzw.„ukrytychkosztów”iniespodzianekfinansowych.
Priorytetemjestdlaniejzgodnośćprowadzonych działań z polityką CSR, co jest
takżeważnymelementempolitykicałejfirmy. Jak przyznaje, jeśli tylko to możliwe,
stara się korzystać z usług lokalnych dostawców,cojestwedługniejrozwiązaniem
naturalnymizdroworozsądkowym,pozwalającym dodatkowo na obniżenie kosztów
przygotowywanejimprezy.
Magdalena Galińska ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim
orazstudialicencjackiewzakresieobsługi
iorganizacjiruchuturystycznego.

Wswojejpracykierujesięprzedewszystkimprzejrzystościądziałań.Ztegopowoduzawszeprzy
wyborzedostawcyorganizujeprzetarg.Dobrybrief
dlaagencjievetowychipodwykonawcówmusi
zawieraćjasnookreślonycelorazinformacjena
tematoczekiwanychrezultatów,atakżecharakterystykęmarki,produktuimającejsięodbyćimprezy.

zleceniodawca Nominacje

Barbara
koper-Ochelska
zastępca dyrektora ds. organizacji
konferencji i imprez,
tu Allianz Polska

BarbaraKoper-OchelskaukończyłaorganizacjęizarządzanienaUniwersytecieWarszawskim.W1997rokuzwiązałasięzTU
AllianzPolska,wktórympoprzejściuwielu
szczeblikarieryzawodowej,pracujedodzisiaj. Jedną z jej najważniejszych realizacji
jestprzygotowaniecorocznejkonferencjisił
sprzedaży,dlaokoło1,2tys.pracowników
firmy. To szczególnie ważne wydarzenie,
wymagające dokładnych przygotowań, podejmowanychzconajmniejkilkutygodniowymwyprzedzeniem.OprócztegoBarbara
Koper-Ochelska zajmuje się koordynacją

programówiwyjazdówincentive,organizujespotkaniadepartamentusprzedażyimanagementu centrali oraz międzynarodowe
spotkania rady pracowniczej. Realizowane
przezniąwydarzeniaskierowanesązarówno do pracowników firmy, jak i klientów.
Budżetywydarzeń,wzależnościodrodzaju
imprezyiwielkościgrupydocelowej,wahająsięodkilkutysięcy,donawetkilkumilionów złotych. W mijającym roku była
także zaangażowana w przedsięwzięcia
kulturalne, wspierane przez TU Allianz
Polskam.in.„Feliksywarszawskie”,FestiwalFilmuiSztuki„DwaBrzegi”wKazimierzu Dolnym oraz premierę musicalu
„LesMiserables”wwarszawskiejRomie.
W swoich działaniach stawia sobie za
priorytet utrzymanie wysokiego poziomu
realizowanychwydarzeń.Uczciwość,rzetelność i solidność – to według niej trzy najważniejszewyznacznikietyki,jakapowinna
obowiązywaćwbranży.

Dominika
kraśko-Białek
wiceprezes,
grupa Aviva

Największąsatysfakcjęczuje,gdywszystkieklocki,
zktórychskładasiędzieńzaczynajątworzyćfantastycznąbudowlę.Dopracymotywująjąludzie,atakże
wszelkienowewyzwania.Współpracownicypostrzegająjąprzedewszystkimjakoczłowieka,adopiero
wdrugiejkolejnościjakoszefa,któregoszanują.
Odmyśleniaodpracyodrywająjazdakonna.

Piotr
Malesa
dyrektor ds. trade marketingu,
grupa tP

JestmagistremekonomiiSzkołyGłównej
Handlowej,aktualniepracujenadMasterof
Business Administration oraz uczestniczy
wcyklicznychszkoleniachwramachTalent
Pool.GłównynurtkarieryzawodowejPiotraMalesyzwiązanyjestodsamegopoczątkuzPTKCentertel,gdzierozpocząłpracę
w 2001 roku. Do jego obowiązków należy
organizowanieikomunikacjapromocjioraz
wydarzeń specjalnych związanych z wprowadzaniem nowych produktów (eventy,
konferencje), zarządzanie konkursami i
programami dla pracowników sprzedaży
orazpełnomocnikówhandlowych(incentive),atakżeprojektowaniemateriałówina-

DominikaKraśko-BiałekukończyłazarządzanienaUniwersytecieWarszawskim.Do
grupy Aviva dołączyła w 2008 roku i jest
wniejodpowiedzialnazamarketing.Zobszaremtymjejkarierazwiązanajestod1994
roku.Od2002rokubyładyrektoremmarketinguwTCDębicaSAiGoodyearDunlop
TiresPolskaorazczłonkiemzarządugrupy
GoodyearPolska.Bezpośrednioprzezprzejściem do Aviva pełniła funkcję dyrektora
marketingu Goodyear na region Europy
Środkowej, Bliskiego Wschodu i Afryki.
Jeszczewcześniejprzezwielelatpracowała
m.in.wPepsiCo–najpierwwoddzialepol-

rzędzi trade marketingowych oraz elementów wizualizacji w punktach sprzedaży.
Wśród realizacji przygotowywanych przez
Piotra Malesę znalazło się m.in. coroczne
ForumTPskierowanedook.900pracownikówfirmy,któreodbyłosięporazkolejnyw
warszawskimCentrumExpoXXI.
Oprócz tego zorganizował wiele wyjazdówincentivem.in.doFrancji,Czarnogóry,
Maroka, Portugalii, Hiszpanii, Izraela czy
USA. Skierowane były do najlepszych
sprzedawców, dystrybutorów oraz autoryzowanych przedstawicieli Grupy TP. Tego
typu wyjazdy są w wielu przypadkach następstwemkonkursówwpisanychwstrategięsprzedaży.Dodatkowo,częśćznichjest
ściślezwiązanazprogramamirozwojowymi
poszczególnychjednostek.PiotrMalesapostrzeganyjestprzezwspółpracownikówjakosolidna,zaangażowana,alejednocześnie
bardzopomocnaosoba,doktórejmożnasię
zgłosić z każdym problemem. Najlepszym
wyznacznikiem sukcesu, jest dla niego poczuciewewnętrznegospełnienia.
MICE POLAND grudzień 2010

Osobowość roku

WyznacznikiemsukcesudlaBarbaryKoper-Ochelskiejsąprzedewszystkimdobrerelacjemiędzyludzkie,ciężkapraca,konsekwencjaiupórwdziałaniu.Największąsatysfakcjęodczuwawtedy,
gdyorganizowaneprzezniąimprezysąwspominaneinadługopozostająwpamięciwszystkich
uczestników.

skim, następnie jako menadżer marketingu
naEuropęŚrodkową,atakżeweuropejskiej
centralifirmywLondynie.
Eventy,zaorganizacjęktórychtakżeodpowiada, kierowane są do pracowników centrali,poszczególnychdziałówisiecisprzedaży.Przywyborzeagencjieventowej,zktórą
nawiązuje współpracę, realizując duże projekty,opierasięnawcześniejszychdoświadczeniach, ale także pyta o zdanie klientów,
znajdującychsięnaliścienowegodostawcy.
Jakpodkreśla,wofertachwyszukujeciekawych„smaczków”iszczególnąuwagęzwracanaszczegółowośćopisówisposóbwspółpracy. Ceni sobie sprawdzone w działaniu
rozwiązania, zwłaszcza logistyczne. Problemem,któryzauważawśródagencji,jestbrak
innowacyjności, a dla niej dobry pomysł to
podstawadostworzeniapięknychrzeczy.
Główne wydarzenia, które realizowała
wtymroku,towyjazdincentivedoChindla
pracownikówsiecisprzedażyorazpiknikdla
pracownikówzudziałemCyrkuZalewskich.

Wprzypadkach,wktórychjesttomierzalnePiotr
Malesastarasięzawszebadaćstopęzwrotu
zinwestycji,jakąjestorganizacjawydarzeń
zzakresuMICE.Przeprowadzanesątakżeankiety
wśróduczestnikówtegotypuimprez.Dziękitemu
realizowaneprojektywwiększymstopniukorespondujązestrategiąfirmy,anietylkojednorazowym,
doraźnymcelem.
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zleceniodawca Nominacje

Marianna
Perka
meetings organization specialist,
servier Polska

WServierPolska,zktórązwiązanajestod
2004roku,zajmujesiękompleksowąorganizacją spotkań firmowych, zarówno wewnętrznych,jakizewnętrznych,współpracą
z kontrahentami i optymalizacją kosztów
podróży służbowych. Uważa, że podstawowezasadyetykiidobrejwspółpracypowinnybyćstosowanezarównowrelacjachzleceniodawca–zleceniobiorca,jakipodwykonawców, pracujących wspólnie nad danym
eventem. Podstawową zasadą według niej
powinnabyćtajemnicabiznesowawzakresie cen i pomysłów. Niedopuszczalne jest

zdaniem Marianny Perki wykorzystywanie
autorskichpomysłówfirmprzezinneagencje czy bezpośrednio przez klienta, który
otrzymałofertę.Szacunekizaufanietopodstawa relacji w tym biznesie, dlatego nigdy
nie angażuje zbyt wielu osób w jeden projekt, bo szanuje pracę oraz czas swój i innych.
Najważniejszymwyzwaniemwroku2010
była dla Marianny Perki konieczność natychmiastowej i całkowitej zmiany programuwzwiązkuzogłoszeniemżałobynarodowejpotragediipodSmoleńskiem.Wciągu
jednejdobyzmuszonazostała,wrazzkontrahentamizpołudniakraju,dokonaćnanowowszelkichustaleńorganizacyjnych,dotyczących pobytu około 300-osobowej grupy
zebranejzcałejPolski.Powrotyzostałyrównież zakłócone przez pył wulkaniczny.
Pomimotychwyzwań,spotkanieprzebiegło
bezproblemowo,couznajezadowódbardzo
dobrejwspółpracyzkontrahentami.

katarzyna
Wilczewska
kierownik ds. Public Affairs,
kompania Piwowarska

Wybierającpodwykonawcównajpierwskupiasięna
networkingu,doświadczeniuwłasnymiinnych.Dopiero
późniejinicjujezaproszeniedoprzystąpieniadoprzetargu,wykluczającprzyokazjifirmy,któreniesązainteresowanezleceniemwokreślonymterminieczytematyce.Finalny,rozbudowanybriefprzekazujewyselekcjonowanejgrupiemaksymalniepięciuagencji.

krzysztof
zajkowski
kierownik działu marketingu,
Adecco Poland

Posiada7-letniedoświadczeniewmarketinguiPR.Karieręzawodowąrozwijałzarówno w dużych firmach zagranicznych
(DHV),jakilokalnychagencjachreklamowych(Art.Machina,Enaf).Zeswojąobecnąfirmą,AdeccoPoland,związanyjestod
2007roku.Jakokierownikdziałumarketingu odpowiedzialny jest za planowanie, zarządzanie, koordynację i nadzór nad
wszystkimi działaniami marketingowymi,
PR-owymiiCSR-owymipolskiegooddziału
Adecco. Organizowane przez niego wydarzenia skierowane są do trzech podstawowych grup docelowych: obecnych i potencjalnych klientów, kandydatów, szukają18

Jestmagistremsocjologii,którąukończyła
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
wPoznaniu.Zbranżąpiwowarskązwiązała
sięw1996roku,współtworząckomórkęPR
wLechBrowaryWielkopolski.Późniejprzez
trzylatarozwijałakomunikacjęwewnętrzną
wKompaniiPiwowarskiej.Dojejobowiązkównależym.in.budowarelacjizmediamii
grupami partnerskimi. Podejmuje także decyzjewsprawachzwiązanychzesponsoringiem korporacyjnym, organizuje kampanie
społeczne oraz zarządza centrami wycieczkowymi. Wśród projektów, którymi zajmowałasięw2010rokuznaleźćmożnam.in.

cychpracyzapośrednictwemAdeccooraz
do pracowników wewnętrznych. Wydarzeniastanowiąbardzoważnyelementskładowy strategii marketingowej i sprzedażowej
firmy,naktóryprzeznaczanejestokoło25
proc.całegobudżetu.W2010rokuZajkowskizorganizowałdziesięćkonferencjiregionalnych, mających na celu dostarczenie
wiedzyiknow-howzszerokorozumianego
HR-uirynkupracy,wydarzeniabranżowe
związanezrynkiempracy,naktórychAdeccowystępowałojakoekspert,eventyskierowanedokandydatów,spotkaniatypukick-offdlapracownikówfirmyorazwyjazdyincentive, będące częścią programów motywacyjnych,takżedlapracowników.Oprócz
tegozaangażowanybyłworganizacjęwydarzeń sportowych oraz CSR-owych. Jest
zwolennikiemnowoczesnychmetodkomunikacji.Pomagająmuzarównowzdobyciu
nowej wiedzy, jak i umożliwiają owocną
wymianędoświadczeń.Jakmówi,dopracy
motywuje go głównie skuteczna realizacja
wcześniejzaplanowanychdziałań.
MICE POLAND grudzień 2010

Uczuciesatysfakcji,kiedywszystkieelementyukładająsięwjednącałość,auczestnicyczerpiątyle
samoprzyjemnościzudziałucoonazorganizacji,
sątym,codopracymotywujejąnajbardziej.
Bardzocenisobiemożliwośćkontaktówzludźmi
reprezentującymiróżnekulturyiciągłegopotwierdzaniaprzysłowia:„cokraj,toobyczaj”.

eventy dotyczące programu „Sprawdź promile”, przygotowywane wspólnie z Tesco
czy kontynuację projektu CSR „Warto być
za”, promującego zrównoważony rozwój.
Oprócz tego zorganizowała wiele szkoleń
dla pracowników, partnerów i dostawców
oraz cykliczne roadshowy, w których brał
udział zarząd Kompanii Piwowarskiej.
Część przygotowywanych przez nią imprez
wynika z konkretnych zaleceń wewnętrznych,innesąodpowiedziąnawynikibadaniareputacjifirmy,pozostałewspierająrealizacjęplanówstrategicznychKompanii.Wilczewska ubolewa nad kryzysem w branży,
któryspowodowałznaczneograniczeniabudżetowe,cowkonsekwencjispowodowało,
że wiele procesów komunikacyjnych przeniosłosiędointernetowychmediówspołecznościowych,ograniczająctymsamymliczbę
eventów,spotkańikonferencji.
Współpracownicypostrzegająjąjakoczłowiekaorkiestrę,czyjaksamamówiosobie
–wymagającąMatkęTeresę.

Jestperfekcjonistą.Czujesatysfakcję,gdywszystkoidziepojegomyśli,zgodniezprzyjętym
planem.Współpracownicypostrzegajągojako
profesjonalistęwkażdymcalu,którynawet
wpiątekprzychodzidopracyubranywgarnitur.
JakprzyznajeZajkowski,największywpływnajego
życiezawodowemiałjegoojciecorazPhilipKotler.

Wpaść na tatara
do pierwszego sekretarza
WłaścicielkasieciFirley’sRestaurantsCarolBarbaraFirleyopowiadaosekreciesukcesuwtrudnej
branżygastronomicznejiwyjaśnia,dlaczegosymbolePolskiLudowejsąkulinarnymwabikiem.
Andrzej Markowski: AgnieszkaiMarcinKręgliccy
straszyli niedawno, że przy inwestycji w restaurację
klapaprzedupływemrokujestniemalpewna,nawet
jeśliwprzedsięwzięciewsadzisięmilionzłotych.Pani
restauracje prosperują znakomicie. Jaki jest patent
naudanyinteresgastronomiczny?
Carol Barbara Firley: Sampomysłtozamało.Wiara,charyzma,wiedza,talent,umiejętnośćzarządzania,sercedlapracowników–towszystkoskładasię
nasukces.Trzebateżmiećjasnowyznaczonycel,w
gruncierzeczyprosty.Tozadowolenieklienta.Działaniabiznesowe,planrozwojurestauracji,menu,wystrój–wszystkopowinnobyćtemupodporządkowane.Jeśliklientjestzadowolony,tojużpołowasukcesu, bo ludzie chętnie wracają tam, gdzie smacznie
zjedliimiłospędziliczas.Isamitroszcząsięoreklamę,polecającmiejsceinnym.
Czy w przypadku „W Komitecie” o wyborze gości
decyduje marka, czy wabikiem jest również magia
dawnego KC?
Myślę,żemiejscemaznaczenie,aledecydująwyśmienitakuchniaidobryserwis.Naszepozostałerestauracje mają korzystne lokalizacje, jednak nie tak
oryginalnejak„WKomitecie”,amimotowszystkie
mająniemalkompletygości.
Jak klienci reagują na lokalizację? Dla młodszych
to pewnie zabawa, ale co mówią starsi, pamiętający PRL?
Starsipamiętają,żecałynaródkupował–przymusowo–cegiełkinabudowętegogmachu,aledopiero teraz zwykli ludzie mają wstęp do środka. A to,
gdziejadłyijakbawiłysiędawne„elity”władzy,ciekawi wszystkich niezależnie od wieku. Element niezwykłościtowabikdlakażdego,dlategoiosobyprywatne,ifirmykorzystajązmożliwościzorganizowania
spotkaniawniebanalnymmiejscu
Czy klienci pytający o organizację eventów interesują się oferowaną przez „W Komitecie” opcją
aranżacji komunistycznego anturażu, czy jednak
dominuje czysta gastronomia?
Zdecydowanie przeważa opcja komunistycznego
anturażu. Jednak elegancja i możliwości naszej restauracjidalekowykraczająpozastereotypy.Staramy
sięprzekonaćnaszychgości,żemożemyzorganizowaćzarównoeventwtypowejdemoludowejestetyce,
jakiwytwornąwspółczesnąimprezę.
Wielu organizatorów imprez w klimacie Polski Ludowej ogranicza się do prostych chwytów w rodzaju portretu Bieruta i czerwonej flagi. Jak budowanie
eventu nawiązującego do czasów przed 1989 r. wygląda „W Komitecie”?
Bogato,jakdlaegzekutywyipierwszychsekretarzy.
Czylikryształy,plusze,takiniecosiermiężnyhighlife
łączącyestetykęówczesnegoZachoduidemoludów,
jakwdawnymhoteluVictoriaczySaliKongresowej.
Ale jak wspomniałam, staramy się wychodzić poza
ramystereotypów.Wykorzystującatutymiejscaikonotacji z tym związanych, pokazujemy, że jesteśmy
na bieżąco z najnowocześniejszymi trendami sztuki
kulinarnej.
Jak dociera pani do klientów zainteresowanych
eventami lub cateringiem? Wystarczy marketing
szeptany i wyrobiona marka, czy też podejmują
Państwo starania promocyjne?
Nicsamosięniedzieje.Wykorzystujemywszelkie
dostępne metody, techniki, środki marketingowe i

Co jest kluczowe dla większości klientów zlecających organizację eventu albo catering? W branży
eventowej krążą różne opinie, jedni mówią, że największy nacisk kładzie się na przekąski i ciepłe dania, inni mówią, że najważniejszym elementem dla
zleceniodawcy są alkohole, drinki i napoje...
Iznowupowtórzę,żetuniemareguł.Każdezamówienie jest inne każdy element jest istotny – to
kwestia celu i pomysłu zleceniodawcy. Naszą rolą,
roląfachowcówjestdoradzić,cowdanymprzypadkubędzienajlepsze.

promocyjne. To, co nas wyróżnia, to pełna otwartośćnapropozycjeiosobistystosunekdoklientów.
Staramysięnawiązywaćznimidobre,osobisterelacje. W naszym przypadku odwołania do staropolskich obyczajów nie są pustym reklamowym hasłem.Tradycjapolskiejgościnnościobowiązujeiw
naszychrestauracjach,iwkontaktachzpartnerami
biznesowymi.
Wiadomo, że kiepski catering potrafi położyć każdą imprezę, bo bardzo często uwaga gości skupia
się na stole. Co decyduje o dobrym cateringu – jakość, ilość, pomysł, obsługa?
Taknaprawdęwszystko.Każdyszczegółmusibyć
przemyślany i dopracowany. Zła jakość jednego
elementu zagraża następnemu. Ludzie wbrew pozorom mają oko wyczulone na detale, jeśli coś
zgrzyta,gościebłyskawicznietowychwytują.
Jak wygląda w przypadku cateringu współpraca
z innymi podwykonawcami eventów? Koordynują
państwo przygotowania, wymieniają informacje,
czy każdy podwykonawca działa na własną rękę,
konsultując się tylko ze zleceniodawcą?
Wychodzimy z założenia, że wszyscy pracują na
wspólny sukces, więc współpraca musi funkcjonowaćjakprzysłowiowyszwajcarskizegarek.
Przeciętne zamówienie cateringowe na polskim rynku – jaka to skala? Dziesiątki, czy raczej setki gości?
Moimzdaniemniemaprzeciętnychzamówień.Każdejestinne,iniechodziwcaleoliczbęgości.Każda
imprezamusimiećswójcharakterikażdamusibyć
fachowo realizowana, więc za każdym razem trzeba
podchodzićdosprawyindywidualnie.

Ulokowanawbudynkuwarszawskiejgiełdyrestauracja„WKomitecie”tolokalzhistorią.Itoniebylejaką–jejkorzeniewskazujesamanazwa–kiedybudynekbyłsiedzibąKCPZPR,mieściła
siętunajważniejszastołówkawcałejPolsceLudowej.Kiedynastałkapitalizm,stołówkakarmiłajakgdybynigdynicludzi,którzy
jeszczeniedawnozostalibyokrzyknięciwrogamiklasowymiinie
chwaliłasięprzeszłością.Dopieronowigospodarzewyłożonego
marmuramilokalunawiązalidosocjalistycznychkorzeni.Zrobilito
niezwykleskutecznie–„WKomitecie”zbieraznakomiterecenzje
m.in.wprzewodnikugastronomicznym,którypojawiasięw
„Cojestgrane”.
Sukceslokaluserwującegokuchniępolskąniejestprzypadkiem
–tonajnowszedzieckoBarbaryiTomaszaFirleyów.Staraszlacheckarodzinadziaławgastronomiijużodlat70.,aleskrzydła
rozwinęładopierowlatach90.,kiedyzniknęłybarierydla
prywatnejinicjatywy,zwłaszczatejoniewłaściwychkorzeniach
klasowych.Pomysł,którydoczekałsięrealizacjiw1996r.,
byłprosty,alewczasachnajwiększejekspansjifastfoodówryzy-
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Jaki element cateringu sprawia największe trudności w przypadku imprez indoor, a jaki w przypadku outdooru?
Bezwzględunamiejscenajważniejszajestlogistykaidoświadczeniewprzewidywaniuwydarzeńnieprzewidzianych oraz umiejętność szybkiego działaniawsytuacjachkryzysowych.Adetalepozostajątajemnicą„kuchni”wkażdejfirmie.
Czy kryzys odbił się na branży eventowej i cateringowej? Na czym najczęściej oszczędzają klienci?
Nie będziemy prowadzić propagandy sukcesu za
wszelką cenę, bo dla nikogo nie jest tajemnicą, że
kryzys jest. Jego szczególnym znakiem jest ograniczenieczęstotliwościorganizacjieventóworaz,cotu
kryć, ograniczenia budżetowe. Ale trudno jednoznaczniestwierdzić,czegoonedotyczą.Tokwestia
indywidualna,każdyklientmaswojepriorytety.
Najciekawsze, najdziwniejsze i najtrudniejsze zlecenia, z jakimi się pani zetknęła, to...?
Tenajdziwniejszeinajtrudniejszesąniestetyobjęte tajemnicą. Jedno mogę powiedzieć: gdybyśmy
wydaliksiążkęopowiadającąonaszychdoświadczeniachwtejbranży,napewnobyłabyhitem.Zwłaszcza,gdybyzahaczałaoczasyPRLigospodarkiuspołecznionej.O,wtedybyłobynaprawdęciekawie!
Co jest cateringową wizytówką „W Komitecie”?
Potrawyztamtychlat,tekojarzonezluksusemelit
i te będące ikonami PRL. Polędwica I Sekretarza,
galaretka z nóżek cielęcych, naleśniki ZTM. No
ioczywiścietatar.

Restauracja „W Komitecie"
Nowy Świat 6/12, 04-400 Warszawa
tel: 22 583 81 11
fax: 22 583 81 12

www.wkomitecie.pl

kowny–kuchniapolskawprzystępnychcenach,alebezrezygnacjizjakościpotraw,poziomuobsługiiklasyrestauracji.
Patentnalokowanietakichlokaliwmatecznikukonkurencji,
czyliwbiurowcachigaleriachhandlowychokazałsięskuteczny
–dziśFirleyowiemająsiećrestauracjiwWarszawie(CHReal
Okęcie,CHFortWola,CHMaximus,OfficeParkEMPARKoraz
dwalokalewGiełdziePapierówWartościowych–„WKomitecie”
orazbarsushiFuGu)iplanująotwarciekolejnych.
Firley’sRestaurantszajmujesięteżkompleksowymcateringiem
(oddystrybucjiobiadówwbiurachiprzyjęćdomowychpoobsługęgarden-party,bankietówbiznesowych,konferencjiiimprezplenerowych)idziałalnościąeventową.Firmadysponujenietylko
sieciąlokali,aleteżzapleczemtechnicznym,więcnażyczenie
klientajestwstanieprzygotowaćimprezęodAdoZ,włącznie
zułożeniemprogramu,zaprojektowaniemdekoracjiizorganizowaniemwszelkichatrakcji.Weflagowymlokalueventowym,czyli
wmogącympomieścićblisko500osób„WKomitecie”,zaoprawęmuzyczno-rozrywkowąodpowiadasamMarekSierocki.
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Wojciech
Cłapiński
dyrektor zarządzający,
El Padre

Swoją karierę zawodową rozpoczynał od
organizacji festiwali i koncertów w agencji
Jamboree.PrzezrokbyłrównieżtourmanagerenzespołuGaelforceDance.W2005rokurozpocząłpracęwEskadraEvents,gdzie
przeszedłprzezwszystkiemożliwestopnie
kariery zawodowej od event managera, aż
dodyrektorazarządzającego.Aktualnie,jako dyrektor zarządzający uczestniczy we
wszystkich wydarzeniach produkowanych
przezElPadre–nowąagencjępowstałąpo
rozstaniu z Eskadra Events. Zapisanie się
nowejmarkiwrynkowejświadomościuwa-

żazajedenzeswoichnajwiększychsukcesów.Podobniejakpodpisaniekilkudługoterminowych kontraktów na stałą współpracęorazotrzymanienagrodyGoldenArrowzakampanięexperientialmarketingdla
AsterHD.Wmijającymroku,jużpodszyldemElPadrezorganizowałm.in.premierę
modelu5008dlaPeugeotPolska,przedpremierowypokazmodeluCT200hdlamarki
Lexus,roadshowtruckdlaIntercars,Marsz
ŻywychnaterenieobozuAuschwitz.
Jak mówi, event sam w sobie nie stawia
żadnych ograniczeń. Celem prowadzonych
projektów,jestjednakprzyniesieniewymiernejkorzyścidlazleceniodawcy,wformiebudowydługotrwałychrelacjizgrupądocelowąrealizowanychdziałań.Ważnewięc,aby
kreowane dla klientów wydarzenia były
spójne z założonym wizerunkiem ich produktuifirmy.Eventypowinnycelnieprzekazywaćnaczelnąmyślitrafiaćdowskazanychodbiorców,mówiącichjęzykiem.

Zbranżąturystycznązwiązanajestod18
lat, z czego 10 lat zajmuje się organizacją
konferencji, eventów i wyjazdów incentive.
UkończyłafilologięromańskąnaUniwersytecieJagiellońskimwKrakowie.Największy
wpływnajejobecneżyciezawodowemiały
wydarzeniazwiązanezbranżąMICE,które
kreowałairealizowaławróżnychmiejscach
na świecie, współpracując z miejscowymi
DMC. Doświadczenie zdobyte w trakcie
tychrealizacjiskłoniłojądopodjęciadecyzji
ostworzeniupodobnejfirmytakżewPolsce.
WtensposóbpowstałoDMCPoland,które
dzisiaj organizuje różnego typu spotakania

dlaklientówzagranicznychprzybywających
do naszego kraju. Agnieszka Faracik-Leśniak jako partner i współwłaściciel DMC
Polandjestosobąodpowiedzialnązasprzedaż i zarządzanie firmą. Do jej głównych
klientównależąm.in.MIHHolding,Unilever,AirFranceczyArcelorMittal.Jakmówi,
bardzo ważnym elementem w organizacji
każdegotypueventujestdbałośćoszczegóły.Toonewpływająnasukceswydarzenia.
Właśnie dlatego w organizowanych przez
DMCPolandwydarzeniachstarasięwykorzystywaćwszelkienowościtechnologiczne
orazniepowielaćzrealizowanychjużpomysłów, a jedynie niektóre rozwiązania, ze
względunaichfunkcjonalność.Uczestniczy
w branżowych konferencjach i workshopach. Jest członkiem MPI, Site, World of
DMC.Biznesjestdlaniejsynonimemdobrej
zabawy,tworzenianowychproduktówirozwiązań, ciągłego rozwoju, ale także równie
ciągłegobrakuczasuikoniecznościpojawieniasięwkilkumiejscachnaraz.

tym,cokocha–nażeglarstwie.MottoForsailto„Forsail–Forpassion.Forlife.Forward!” (Z pasją. Z życiem. Naprzód!).
Jegorealizacjaidziesprawnie–w2010rokuMaciejFornalorganizowałm.in.wyprawy do Chorwacji dla menadżerów firmy
Adamed oraz kluczowych klientów Radia
Zetiwyjazdpartnerówbiznesowychfirmy
T4BnaBrytyjskieWyspyDziewicze.
Lata spędzone w branży wyczuliły Fornalanaproblemynękającerynekincentive.Najbardziejirytujegonieuczciwakonkurencja podkradająca cudzy know-how
idziałającawszarejstrefie.Jednakzagrożeń dla firm incentive upatruje gdzie indziej.Ichgłównezmartwieniatoniejednoznaczne przepisy podatkowe w odniesieniudoklasyfikowaniaincentivejakokosztu uzyskania przychodu, rozdrobnienie
branży i nieznajomość realiów organizacyjnych wśród klientów. Jak zauważa, to
właśnie z niej wynikają często spotykane
nierealne wymagania dotyczące warunkówzamówienia.

Pasjęzamienionąwsposóbnażyciezaszczepiłmu
ojciec.Onsamteżstarasięlansowaćżeglarstwo,
zarównojakopięknehobby,jakinarzędziebiznesowe.Publikujewtytułachzajmującychsięzarządzaniemimarketingiem,gdzietłumaczy,jakdoświadczeniazżycianamorzumogąprzekładaćsięnaorganizacjęwspółpracywfirmieicodziennąpraktykę
zarządzanianią.

Agnieszka
Faracik-Leśniak
partner, DMC Poland

Wewspółpracyzezleceniodawcamistarasię
przygotowywaćzestawienia,pomocnewokreśleniu
zwrotuzinwestycjiwdanyevent.Dziękitemuwiedzą
oniwjakisposóbzostaływydanepieniądzeijakie
wymiernekorzyściztegopłyną.Takierozwiązaniasą
wedługniejpodstawądotworzeniadobrychrelacji
ibudowaniawzajemnegozaufania.

Maciej
Fornal
współwłaściciel, prezes, Forsail

Z zamiłowania żeglarz, z zawodu magisterzarządzaniaimarketingu.Odczasów
studenckichłączyłpasjęzpraktyką–pracęmagisterskąpoświęciłanaliziepolskiego
rynkuturystykiżeglarskiej.Wbiznesieod
12 lat, na początku w reklamie – na studiach założył firmę produkująca gadżety
reklamowe, potem współtworzył agencję
MM Koncept. Równolegle zgłębiał rynek
incentive, najpierw w kanadyjskiej firmie
specjalizującej się w rejsach luksusowymi
jachtami,potemwpolskiejT.I.G.AYacht.
Wiedzę o funkcjonowaniu branży wykorzystał,zakładającw2003rokuwłasnąfirmę.Postawiłnaspecjalizacjęiskupiłsięna
20

Powtarza,żenaorganizowanychwydarzeniachklient
powinienczućsięjakgość.Biznesjestdlaniegosynonimemrywalizacjiwsportachsamochodowych,gdzie
coprawdaniewszystkozależyodczłowieka,aleostatecznie,toczłowiekwłaśniejestmotoremnajwiększychzmianisukcesów.JakowielkifanLegiiWarszawa,starasięnieopuścićżadnegomeczutejdrużyny.
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seweryn
Jakubiec
właściciel, Entourage/Warsaw
& Entourage/London

Doświadczenieniezbędnewprowadzeniu
własnegobiznesuSewerynJakubieczdobywał na przestrzeni trzynastu lat, pracując
m.in. w agencjach Full Service i 360 oraz
wEMLab,atakżepełniącfunkcjęspecjalistyds.marketinguwProScientium,firmie
zbranżymedycznej.
Entouragetoprzedsięwzięciestosunkowo
nowe–firmapowstaławstyczniu2009roku. Niespełna dwa lata wystarczyły, by SewerynJakubieczgromadziłpokaźneportfolio.WśródnajważniejszychtegorocznychrealizacjiszefEntourageifreelancerwspółpra-

cujący z Monolit BTL, Sztukoteką, Live
Marketing wymienia organizowaną dla Boscha konferencję roczną i galę Platynowe
Wiertło,premieręproduktudlaReckittBenckiser, konferencje wewnętrzne BZ WBK i
GlaxoSmith Kline, gale Premium Brands
orazBelgijskiejIzbyHandlowej.SewerynJakubiecuważa,żepatentnasukcesnawymagającym rynku eventowym jest całkiem prosty. Po pierwsze rzetelność, po drugie kreatywność, po trzecie elastyczność. Nie tylko
koncepcyjna, ale też finansowa. W rozmowachzklientaminieograniczasiędokreśleniatwórczychwizjiiotwarciemówiofinansach,aleeventyniesprowadzająsiędlaniego
do pozycji w arkuszu kalkulacyjnym. JakubiecżyjeżyciembranżyjakowiceprezesStowarzyszeniaBranżyEventowejiautortematycznego bloga. Prowadzi też pracę u podstaw i objaśnia problematykę branży przyszłymmenadżeromiprzedsiębiorcomwykładajączarządzanieprojektamieventowymi.

W swojej firmie, którą prowadzi od 5 lat,
opróczopracowywaniastrategiirozwoju,zarządzaposzczególnymidziałami–OrganizacjiImprez,ObsługiTargówiSzkoleń,który
specjalizuje się w outdoorze. Ogromny
wpływ na jej życie zawodowe miał sport.
SwojąkarieręrozpoczęłaodpracyjakoasystentnaWydzialeTurystykiiRekreacjiAWF
wPoznaniu.Wtymczasiedwukrotniezdobyła tytuł Mistrzyni Polski w piłce ręcznej,
byłainstruktoremnarciarstwaPZN,organizowała obozy kajakowe, windsurfingowe
i turnieje sportowe. Później założyła klub
muzycznyFantom,wktórymprzezczteryla-

bolączką nękającą branżę spotkań jest wedługniegonieuczciwakonkurencja.Niejednokrotnieobjawiasiętowbrakuwspółpracymiędzyagencjami,dotyczącejnp.udziału
w przetargach i nie zawsze wystarczająco
przejrzystych regułach przetargowych po
stronieklientów.Uciążliwebywająrównież
częstoabsurdalneprzepisyprawneipodatkowe. Za swój największy sukces  uważa
skuteczneutrzymaniekluczowychklientów.
Dowodemtegomożebyćorganizacjaporaz
trzecigalikonkursuMediaTrendyczykonferencjiForumMECInteractionorazporaz
drugiKonkursuSprzedażyKompaniiPiwowarskiej.Oprócztegonieustanniestarasię
pozyskaćnoweprojekty,wśródktórychwartowymienićGalęKonkursuKTRczyzagranicznewyjazdyVIPGenerali.
WojciechLatekdoświadczeniezawodowe
zdobywał pracując w agencjach reklamowych,jakoPRmanagerwTBWAWarszawa oraz dyrektor marketingu w Discovery
Travel.UkończyłfilozofięnaUniwersytecie
Warszawskim.

Wtrakciepodróżysłużbowychczyprzygotowującwyjazdyincentiveczęstospotykasięzróżnicamikulturowymi.Starasięnanieprzygotowaćizrozumiećichgenezę.Wtedyniestanowiąbarier,alestająsięinteresującymodkryciem,inspiracjądoodrobinyrefleksji.Różnicekulturowejakmagnespotrafiąprzyciągnąćtakże
zainteresowaniezleceniodawców,którymzależyna
tym,abyorganizowanydlanichwyjazdbyłwyjątkowy.

właścicielka, Integra
– biuro obsługi imprez

Wojciech
Latek
prezes zarządu i dyrektor
zarządzający, Paprika

Organizuje konferencje biznesowe, gale
zoprawąartystyczną,imprezysportowe,tematyczne,integracyjne,atakżewyjazdytypuincentivenacałymświecie.Jakodyrektor
agencjiPaprikazarządzawszystkimiobszaramifirmy,utrzymujerelacjezkluczowymi
klientami, bezpośrednio kreuje i realizuje
najważniejsze projekty. Przygotowywane
przezniegowydarzeniagromadząodkilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy osób,
w przypadku imprez masowych. Są to zarównoszefowieiwłaścicielefirm,kadrazarządzająca, managerowie, jak i dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi. Największą

SewerynJakubiecznaswojąwartośćiniekokietuje,mówiącoswoichkompetencjach.Wie,żejego
współpracownicyuważajągozafachowca.Oprócz
działalnościeventowej,jesttakżekoncertującym
muzykiem.Uważateż,żefirmęnarynkuwyróżnia
przedewszystkimwłaściciel,anajwiększywpływ
nawłasneżyciezawodowemiał...onsam.

taorganizowałaróżnegorodzajuwydarzenia
–gale,koncertyibankiety.Przezsześćlatbyła też współwłaścicielką agencji eventowej
ProLoco.
Największymsukcesemw2010rokubyło
zwiększenieobrotówfirmyo28proc.wstosunkudorokuubiegłego.Przyczyniłysiędo
tegotakiezorganizowaneprzezniąwydarzenia, jak 130-lecie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Poznań, 100-lecie
ExideCentra,IIfestynWielkopolskiejSpółki
Gazownictwa,czydużyunijnyprojektzrealizowanynazlecenieStarostwaPowiatowego
w Poznaniu – „Promocja zdrowia przez
sport”.Dużympowodzeniemwśródklientów
cieszyłasię,wymyślonaprzezzespółIntegry,
gra terenowa „Poszukiwacze kryształowej
czaszki”. Do pracy najbardziej motywują ją
trudności,ajejpracownicypostrzegająjąjako
twardąszefową,którąjednakmożnabardzo
łatwo „urobić”. Po kolejnej udanej imprezie
odczuwa wielką satysfakcję i cieszy ją, gdy
inniludzieszanująjejpracę.

Beata
kaczmarska

Pierwszyrazbarierykulturoweprzekroczyła,gdypodróżującpoMaliwjednejzwiosekpołożonejwzdłuż
Nigrunajejwidokafrykańskiedzieciuciekłyzokrzykiemtubaboo,cooznaczabiała!Gdyjestwdomu,
jej14-letnisynnigdyniepozwalajejmyślećopracy.
BiznesporównujedoraftingupowodospadachIquasu
–ekscytującyleczniebezpieczny.

Osobowość roku
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Organizator Nominacje

Maciej
Ledzion
partner, Endorfina events

Endorfinaevent,firmaktórąwspółtworzył
MaciejLedzion,powstałanapoczątku2009
roku,alejejzałożycieldziaławbranżyznaczniedłużej.Specjalistaodzarządzaniaimarketingu z dyplomem warszawskiej SGH,
pracowałm.in.dlaIDAdvertising,WyborowaSAiWalkGroup,zajmowałsięteżmarketingiemdlaJ&SCup,organizatoraturnieju tenisowego. Jako partner w Endorfina
events skoncentrował się na pozyskiwaniu
klientówikreacjiwydarzeńspecjalnych.Na
obupolachdziałaskutecznie–wśródklientówjegoagencjisąMTVNetworks,Imperial

Tobacco, BGŻ, Wyborowa SA, Paprocki &
Brzozowski oraz Inter Ikea Centre Polska.
TylkowtymrokuLedzionowiudałosięzrealizować takie projekty jak, jak stworzenie
platformykomunikacyjnejdlamarkiDavidoff
Cigarettes,opierającejsięnaponaddwudziestuwydarzeniachklubowychwcałejPolsce,
cykl konferencji dla pracowników banku
BGŻorazbrandeventdlamarkiBallantine’s.
NajciekawszymwyzwaniemA.D.2010była,
zdaniem Macieja Ledziona, promocja Portu
Łódź, która w zamyśle miała ograniczać się
dootwarciacentrumhandlowego,azamieniłasięwwieloetapowąkampanię.
Jak powinna wyglądać efektywna współpraca z klientem według doświadczonego
specjalisty od marketingu? Za kluczową
sprawęMaciejLedzionuznajeustaleniejasnych zasad współpracy. Agencja musi pilnowaćprzestrzeganiaprzezobiestronywypracowanychreguł,aklientpowinienakceptowaćokreśloneelementynaczas.

Pokonywaniebarierizamiłowaniedopoznawaniaświatamawekrwi–zwykształcenia italianistka, a dyplom uzyskała na
UniwersyteciewBelgradzie.Jaksamaprzyznaje, to właśnie międzykulturowe obycie
miało największy wpływ na jej karierę.
ZsektoremMICEzwiązałasięw1996,kiedywPolsceprofesjonalnabranżaincentive
dopierosięrodziła.Dziękidoświadczeniom
zdobytym w dziale wyjazdów zagranicznychdlafirmMazurkasTraveliAmerican
Express zna rynek od podszewki. W 2006
postawiłananiezależność–jestwspółzało-

życielką NU Horizons, firmy organizującej
podróżemotywacyjne,uczestnictwowkonferencjach i kongresach oraz przeloty dla
firm.Jakodyrektoriwiceprezeszarząduodpowiada za zarządzanie sprzedażą, wyszukiwanienowychrynkówipóldziałaniaoraz
utrzymywanierelacjizklientami.
Wśród najważniejszych zrealizowanych
wtymrokuprojektówwymieniam.in.:rajd
z udziałem Tomasza Kuchara w Finlandii,
wyjazdy na mundial do RPA dla klientów
firmy samochodowej, top managementu
L’OrealdoUSAiKanadyorazkonferencję
„Epokalodowcowa”naIslandiidlapracownikówfirmyfarmaceutycznej.
Uważa,żewarunkiempowodzeniawsektorzeincentivejestkompleksowedziałanie.
Profesjonalny organizator budując ofertę,
zwracauwagęnietylkonatrendyrynkowe,
aleteżnanowezjawiskawkulturzeisferze
społecznej.Nieograniczasięteżdosprzedażyiorganizacjiwyjazdu–równieważna
jestdbałośćodziałaniaposteventowe.

korzystaćunikalnewalorydanegoproduktu,
ponieważtopomagaklientomrealizowaćcele biznesowe. Doradza im również, na co
wartowydaćpieniądze,awktórymmiejscu
lepiej poszukać równie wartościowego substytutu.Wedługniejniezawsze,byprzyciągnąć konsumentów, należy wydać majątek
nagwiazdę.Częstozdarzajejsięmówićswoimklientom,żegdybytobyłyjejpieniądze,to
wydałabyjewinnysposób.Wierzywsiłęargumentacjiiwierzy,żeklienciwidzącdlasiebiewartośćdodaną,sąwstaniezaniązapłacić.Bolijąjednakfakt,żenadalwieluznich
niewidziwartościmerytorycznejwusługach
eventowych.Majednaknadzieję,żewmiarę
profesjonalizacji usług eventmarketingowych,kliencibędądostrzegaćzaletywspółpracyzwyspecjalizowanymizespołami.
Bardzocieszysięzrealizacjidwóchwydarzeń:ProfesjonaliiPiwowarówiBarmanów
oraz World Cyber Games. Tegoroczny
sukces tych eventów, sprawił że w przyszłym roku również jej zespół będzie przy
nichpracować.

Przezswoichwspółpracownikówpostrzeganajest
jakoosobaenergiczna,pełnaoptymizmuizapału
dopracy,doktórejmotywujejąchęćosiągania
sukcesu.Swojemyśleniemocnoukierunkowała
narealizacjęwyznaczonychcelów.Największąsatysfakcjęczuje,gdyusłyszy„dziękuję”zadobrze
wykonanezadanie.Eventtodlaniejprzede
wszystkimnarzędziekomunikacji.

Agnieszka
Milinkovic
dyrektor sprzedaży, wiceprezes
zarządu, Nu Horizons

HasłoNUHorizons–Poszukiwanienowychhoryzontów–AgnieszkaMilinkovicwcielawżycie,wprowadzającdoofertytakróżneiwymagającelogistyczne
destynacje,jakDubaj,WietnamczyZambia.Incentive
wEuropieiStanachZjednoczonychtodlajejfirmy
chlebpowszedni.Mówiącoproblemachbranży,
wymieniabrakrespektowaniazasadetykiwbiznesie.

sylwia
ziemacka
event director, Euro rsCg 4D

Zwykształceniajestmagistrempsychologii
społecznej. Przed dołączeniem do zespołu
Euro RSCG 4D, pracowała w agencji Primum PR, ostatnio na stanowisku senior
accountmanagera.Naobecnymstanowisku
odpowiada za koordynację projektów z zakresueventmarketingu,prowadzeniezespołu eventowego, budowanie relacji z kluczowymiklientamiorazobszarnewbusiness.
Dla Sylwii Ziemackiej event to nie zbiór
elementów pod tytułem lokalizacja, scenografia i artysta, ale narzędzie komunikacji
marketingowej.Zanimstworzywydarzenie,
starasiędobrzezrozumiećświatmarki,wy22

Działatak,bypodczaspracymiećdużozabawy,
alewieteż,żebiznestosynonimrozgrywkiijak
wkażdejrozgrywceplanynależyrealizowaćsystematycznie,krokpokroku.Wbranżyeventowej
przeszkodąwtakimdziałaniujestbrakodpowiedniejliczbyspecjalistów.Dlategojegofirmastarasię
ichtworzyć,aniekupować.
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katarzyna
Bobowska
zarządca, Centrum
konferencyjne Adgar Plaza

Wbranżypraktycznieodzawsze,nielicząc
dzieciństwa.Pierwszekrokistawiaławniej
jużjakonastolatka,najpierwwrolihostessy,
późniejsupervisora.Pierwszypoważnyprojektzaliczyłatużpoosiągnięciupełnoletniości,kiedytoopiekowałasięzarządemUniCredit Group podczas kongresu Pekao SA
wBudapeszcie.Studiawybrałazbieżnezjej
pasją–jestmagistrempsychologiizespecjalizacją w psychologii mediów. Pracowała
wagencjiVersoPolskaiGreenfish,realizując projekty m.in. dla Wyborowa SA czy
ING Lease. Zarządzała też działem konfe-

rencjiHarvardBusinessReviewPoland.W
2008 roku organizowała od podstaw Centrum Konferencyjne dla międzynarodowej
firmy rynku nieruchomości Adgar. Projekt
odniósł sukces, a Katarzyna Bobowska została zarządcą Centrum Konferencyjnego
Adgar Plaza. W zakres jej kompetencji
wchodzi budżetowanie, marketing i sprzedaż,zarządzaniepersonelem,budowanierelacjizklientemiorganizacjaeventów.Najważniejszewydarzenia,jakiezrealizowaław
tymroku,tom.in.GoogleDaydlafirmyUnilever, konferencja „Investing in Poland
2011” organizowana przez PAII oraz Valkea Media i międzynarodowa konferencja
TopGundlaIBM.Jednymznajciekawszych
tegorocznychzadańokazałasięteżbazująca
na marketingu partyzanckim wrześniowa
kampaniapromocyjnaAdgarPlaza,podczas
którejdo5000losowowybranychsamochodówzaparkowanychwstolicyprzyczepiono
balonyzhasłem„Ideasarebornhere”.

Hana
Cervinkova
prezes zarządu, WP Hala Ludowa

Jejzdaniemsukcesemjesttworzenieczegośdobrego
dlaludzi,coniezawszemusiiśćwparzezesławą,rozgłosemiwizerunkiem.Dziękiswojejpracychcezrobić
jaknajwięcejdobregodlaWrocławian,asatysfakcję
czujedopierowtedy,kiedywidziefektytychstarań.
Niestetynieudajejejsięostatnioniemyślećopracy
wdomu,alezawszeznajdzieczasnawyjazddorodziny.

Mariusz
galewski
kierownik ds. sprzedaży
korporacyjnej, Multikino

Kariera zawodowa Mariusza Galewskiego
odpoczątkuzwiązanajestzkinem.Poukończeniu zarządzania i marketingu w Szkole
GłównejHandlowejrozpocząłpracęwcentraliSilverScreen.W2008rokuprzeniósłsię
doMultikina,gdziepracujedodzisiaj.Jako
kierownik działu sprzedaży korporacyjnej
zarządzagrupą22przedstawicieli,którzyorganizują wydarzenia z zakresu MICE w 21
kinach wchodzących w skład sieci, usytuowanychwnajwiększychpolskichmiastach.
Są to konferencje sprzedażowe, kongresy
medyczne i stowarzyszeń branżowych oraz
szkoleniadlapracowników.Rocznieorganizowanychjestokoło500tegotypuimprez,z

Wlatach2004-2006pełniłafunkcjęprezesaConventionBureauWrocław,poczymobjęła stanowisko prezesa zarządu we wrocławskiej Hali Stulecia. Od 2003 roku jest
dyrektorem Międzynarodowego Instytutu
StudiównadKulturąiEdukacjąwDolnośląskiejSzkoleWyższej.Studiowałaantropologię kulturową w Stanach Zjednoczonych,
najpierwwTempleUniversity,wFiladelfii,a
potemwNewSchoolforSocialResearch,w
NowymJorku,gdzieuzyskałatytułdoktora.
KompleksHaliStulecia,którązarządzajest
historycznym budynkiem, który został wpi-

czegonajwięcejwMultikiniewstołecznych
ZłotychTarasach.Wmijającymrokuodbył
siętum.in.kongresStowarzyszeniaBranży
InternetowejIABczykonferencjaNetii„BiznestoRozmowy”,którezgromadziłypook.
900uczestników.
Ważnym wydarzeniem był również roadshow Michelin Polska, który odbył się na
przełomielutegoimarcawdziewięciuMultikinachnatereniecałegokraju.MariuszGalewskizaangażowanyjesttakżewkoordynacjęakcjimarketingowychiprogramówlojalnościowych, realizowanych poprzez zakup
kuponówikodównabiletydokina.Jakmówi, najważniejszą różnicą między kinami
a obiektami hotelowo-konferencyjnymi jest
jakość przekazu i odbiór informacji przez
uczestników. Wyświetlenie prezentacji na
wielkim ekranie kina, również w 3D może
znaczniepodnieśćjejatrakcyjność.Dopracy
najbardziej motywuje go ciągłe poszukiwanie nowych wyzwań. Mimo natłoku obowiązkówzawszeznajdzieczasnasport,dobrąksiążkęi...kino.
MICE POLAND grudzień 2010
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MimofascynacjidziałalnościąeventowąKatarzynaBobowskadostrzegabolączkidotykającebranżę.Jejzdaniemnajpilniejszekwestiewymagającerozwiązaniato
–obokintegracjibranży–brakprzepisówregulujących
spornekwestiewprzypadkuprocesówprzetargowych
iprawautorskich.Swoimbogatymdoświadczeniem
KatarzynaBobowskadzielisięwbiznesowychmediach.

sanynalistęUNESCO,dostosowanymjednakdopotrzebrynkuwXXIwieku.Jednym
z najważniejszych przedsięwzięć Hany CervinkovejbyłotegoroczneotwarcieRegionalnegoCentrumTurystykiBiznesowejwłaśnie
przy Hali Stulecia oraz towarzysząca temu
wydarzeniukonferencja„Nowetrendywturystycebiznesowejzperspektywynabywcy”.
Niewątpliwie stworzenie tego centrum jest
największym sukcesem Hany Cervinkovej
ijejzespołuwmijającymroku.Dziękinim
powstałweWrocławiuprofesjonalny,wpełniwyposażonyobiekt,idealnydoorganizowaniakonferencji,kongresówiinnychwydarzeń biznesowych. Kolejnym równie ważnymefektemjejstarańjestzakończenieremontuelewacjiiokiensamejHaliStulecia.
Hana Cervinkova bierze udział w wielu
konferencjach, poruszających problematykę
branży MICE. We współpracy z klientem
ważnejestdlaniejwspólneopracowywanie
optymalnejoferty,którabędziedostosowana
dojegopotrzebimożliwości.

Wpracyzwracauwagęnaciągłyrozwój.Dziękitemu
pracownicyorganizującykonferencjewMultikinach
uczestnicząwregularnychszkoleniachidzieląsię
doświadczeniamizezorganizowanycheventów.
Abypozyskaćnowychklientów,starasięproponować
rozwiązania,któresąnaprawdęistotneidająokreśloną
wartość.Zaproponowaniewymiernychkorzyścibardzo
pomagawpozyskaniupotencjalnychzleceniodawców.
23

Osobowość roku

Menadżer Obiektu Nominacje

Dariusz
Jakubiak
dyrektor, Hotel Ossa
Congress & spa

JestabsolwentemzarządzaniaimarketingunaUniwersytecieJagiellońskim.Karierę
zawodowązacząłw2001r.,kiedyzostałrezydentembrytyjskichkontrahentówGrupy
TripwPolsce.Kilkarazyzmieniałstanowiskowramachjejstruktury.Zrezydentastał
się pracownikiem działu sprzedaży, potem
jego managerem. Od 2007 roku praca
DariuszaJakubiakaukierunkowanajestna
rozwójHoteluOssaCongress&Spa.
Zarządza 300-osobowym zespołem.
Wpracyibiznesiekierujesięzasadąpielęgnowania dobrych relacji z otoczeniem,

opartychnazaufaniuiotwartości.–Zasada
fairplayjestdlamnienajważniejsza–mówi. Współpracownicy postrzegają go jako
szefa – przyjaciela, który zawsze znajduje
czasnarozmowęznimi.DariuszJakubiak
za szczególnie ważne uznaje zagadnienia
z zakresu Corporate Social Responsibility.
Jak twierdzi, odpowiedzialność społeczna
to temat na stałe wpisany w działalność
Grupy Trip, od początku jej działalności,
zanimjeszczehasłoCSRzaczęłobyć„modne”. Przyjazne środowisku technologie zastosowano już przy projektowaniu Ossy.
Kultywowanesątakżedobrerelacjezlokalną społecznością. Sam Dariusz Jakubiak
należydopowiatowejradyzatrudnienia.
Donajwiększychosiągnięć2010rokuzalicza przygotowanie koncepcji scenariusza
inadzórnadprzebiegiemjubileuszu20-lecia
Grupy Trip, w którym uczestniczyło 1600
osóborazprzygotowanieprojektuteatralnegodlahoteluOssawrazzTeatremKwadrat.

Maria
Łukasiak
dyrektor sprzedaży globalnej,
grupa Hotelowa Orbis

Biznestodlaniejuzależnienieodtelefonukomórkowego,komputeraizegarka.Nienarzeka,przeciwnie,cieszysię,kiedyprzekraczabarierykulturowefinalizując
umowymiędzyHiszpanem,FrancuzemiChorwatem
albogdydzwoniądoniejwspółpracownicyiklienci.
Żebytejradościniestracić,starasięniemyślećopracywdomu.Wzapomnieniupomagająjejnowebuty,
noweksiążkiikolekcjapłytMarylinMansona.

sebastian
Marona
kierownik ds. sprzedaży,
Mercure kasprowy zakopane

Miał być leśnikiem w Tatrzańskim Parku
Narodowym,alezmieniłzdanieiw2002rokuzwiązałsięzhotelemMercureKasprowy.
Nieżałuje,bojegokarierajestpotwierdzeniem teorii, że w jednej firmie można wystartowaćzszeregowejposadyidotrzećdo
kierowniczychstanowisk.Awansenastępowałycodwalata–najpierwzbarmanastał
się gospodarzem sali, potem F&B managerem,byw2008rokuzasiąśćnafotelukierownika ds. sprzedaży. Dziś do jego obowiązków należy pozyskiwanie nowych
klientów, utrzymywanie dobrych relacji
zaktualnymipartneramiorazwspółtworze24

Jest na szczytach firmowej hierarchii, ale
deklarujeszacunekdlawysiłkukażdegopracownikasieci.Możedlatego,żesamaswoją
karieręzaczynałaodpracywrecepcji.Szczeble zawodowej drabiny pokonywała bardzo
szybko i od razu znalazła się w pierwszej
lidze–byłakeyaccountmanageremidyrektoremsprzedażywhotelachMarriottiStarwood. Dziś w Grupie Hotelowej Orbis
– partnerzeAccorwPolsce– ustalaiwdraża
strategię sprzedaży oraz odpowiada za doradztwoworganizowaniuspotkań.Podlegają jej wszystkie polskie hotele sieci. Bezpośrednio współpracuje z siedmioosobowym

nierocznegobudżetu.Odpowiadatakżeza
realizację sprzedaży w segmencie MICE –
zajmuje się tworzeniem ofert biznesowych,
nadzorem nad pracą działu oraz planowaniemrocznejstrategiisprzedażowej.Wiedzę
praktycznąuzupełniaoteorię,studiującna
WydzialeZarządzaniaUniwersytetuEkonomicznegowKrakowie.
Lokalizacjahotelusprawia,żeczęśćorganizowanych eventów to wydarzenia o charakterzesportowym.Oprócztypowychkonferencyjnych czy targów Sebastian Marona
nadzoruje integracyjne imprezy narciarskie
czy trudne logistycznie, a zarazem istotne
wizerunkowo, bankiety podczas zawodów
PucharuŚwiatawskokach.
Kiedy mowa o najciekawszych i najważniejszych eventach 2010 roku, Marona nie
chcepodawaćkonkretnychnazw.Zagodne
uwagiosiągnięcieuznajem.in.zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji medycznej
dla diabetologów na ponad 900 osób, ale
uważa, że w kryzysowych realiach każda
udanadużaimprezajestsukcesem.
MICE POLAND grudzień 2010

Największywpływnajegożyciezawodowemiała
zmianazajęciazesprzedawcy–organizatoraeventównaosobęzarządzającądużymobiektemkonferencyjno-hotelowym.Choćpoczuciesukcesuuzależniaoduznaniawśródwspółpracowników,lubiczasemzapomniećopracy.Poświęcawtedyczasna
dbanieokondycjęfizycznąlubwyjściadoteatru.

zespołem,nadzorujeteżpracownikówdziałów sprzedaży w 60 hotelach w Polsce.
W 2010 roku miała do czynienia z niemal
wszystkimirodzajamieventów.Wreprezentowanychprzezniąobiektachodbywałysię
złożone logistycznie konferencje farmaceutyczne, eventy związane z wprowadzeniem
nowegoproduktuczyspotkaniamotywacyjneiintegracyjne.DonajwiększychwspółorganizowanychprzezMarięŁukasiakwydarzeń należały Europejskie Letnie Igrzyska
OlimpiadSpecjalnychorazMicrosoftImagineCup,międzynarodowykonkurstechnologicznydlastudentów.MariaŁukasiakobserwujebranżęMICEwewszystkichaspektach,
toteżdobrzeznatrapiącejąbolączki.Jejzdaniemnajwiększeproblemyrynkueventowego to rodzący nadmierne oczekiwania brak
świadomości zróżnicowania MICE wśród
klientóworazambicjewalczącychozlecenia
agencji, które zamiast działać w wybranej
dziedzinie, podejmują się kompleksowych
realizacjiprzekraczającychichmożliwości.

SebastianMaronagrauczciwie.Niepróbujewkraczaćnapoletkoagencjieventowychaniniefaworyzujewybranychklientów.Niestetyzauważa,że
fairplayprzestajeobowiązywaćwbranży–konkurencidesperackoobniżającenydogranicrentowności,podkopująccałyrynek.Toniejedynyproblem
hotelarzy,którzyborykająsięteżzdużąrotacjąpersoneluskutkującąspadającąjakościąusług.

Menadżer Obiektu Nominacje

Monika
simmons
dyrektor sprzedaży
i marketingu, Le Meridien Bristol

Od1992rokujestniezmienniezwiązanaz
branżąhotelarską,wPolsceizagranicą,dlategoniektórychmożezdziwićfakt,żeukończyłastudianawydzialeRybactwaMorskiegoiTechnologiiŻywnościwAkademiiRolniczej w Szczecinie. Pracowała kolejno w
hotelachwSzczecinie,Moskwie,naJamajce, w Krakowie i Warszawie, by w lipcu
2010rokuobjąćaktualnestanowisko.
Biznestodlaniejsynonimprzedsiębiorczości i sukcesu. Współpracownicy postrzegają Monikę Simmons jako „lidera,

organizatora i motywatora”. Ona sama
twierdzi,żeosobanieelastycznaibezwyobraźni nie ma czego szukać w hotelarstwie.–Niewyobrażamsobiewykonywania tej pracy bez elastycznego podejścia
oraz bez zdolności „gaszenia pożarów”
iznajdowaniarozwiązańad hoc –zapewnia.Ubolewanadtym,żekonkurującymze
sobąnatymsamymrynkuobiektom,brakuje umiejętności współpracy. Jako problem postrzega też zatrudnianie osób bez
kwalifikacji i doświadczenia oraz powierzanieprzypadkowymludziomopiekinad
klientem.
Każde organizowane wydarzenie stara
siętraktowaćjakoszczególne,niezależnie
odrozmiaru.Podkreśla,żeniektóre,zpozoru łatwe realizacje, okazują się być
skomplikowane, dlatego im także trzeba
poświęcić dużo czasu. Żeby zrelaksować
siępopracy,poświęcasięswojemuhobby
–robibiżuterię.

Małgorzata
szewczyk
dyrektor sprzedaży,
Hotel Marriott

Toludziemotywująjądopracy.Zwłaszczaczłonkowiejejzespołu.Starasięcelebrowaćznimikażdy,
nawetnajmniejszysukces.Przyznaje,żemanageromłatwiejjestzauważyćefektspektakularnej
imprezy,alebywa,żetrudniejdostrzecmniejsze,
codzienne„składowe”pracyteamów.

Mateusz
zieliński
dyrektor sprzedaży i marketingu,
Hotel remes sport & spa
(nominacja), obecnie Olandia

Człowiek,któryw2010rokuuczestniczył
w powstawaniu dwóch nowych obiektów
konferencyjnych – Hotelu Remes Sport &
SpaorazkompleksukonferencyjnegoOlandia.Wpierwszymznich,dolistopadawspółorganizował120różnegotypuspotkań,m.in.
cykliczneszkoleniaikonferencjedlaKulczyk
Tradexoraz8.TurniejRemesCup,wktórym
przez pięć dni, każdego dnia, udział brało
5tys.osób.Wdrugimobiekciewspółtworzył
m.in. warunki do organizowania spotkań
plenerowychdla10tys.gościorazopracowywał działania związane z polityką CSR, od
inicjatywnarzeczlokalnejspołeczności,poprzez edukacyjną role skansenu, aż do za-

Z branżą hotelarską związała się w 2001
roku, obejmując posadę sales managera
w Hotelu Jan III Sobieski. Od 2002 roku
pracuje w Hotelu Marriott – najpierw jako
sales manager, następnie jako account manager,aod2008r.jakodyrektorsprzedaży.
Wpracyodpowiadam.in.zakreowaniepolityki sprzedażowej, kreowanie i wdrażanie
standardówpracyzespołudziałusprzedaży
(coachingimotywowanie),nadzórmerytoryczny nad realizacją zadań handlowych.
Przeprowadza także analizy efektywności
działańhandlowych,doradzawzakresierekrutacjiirozwojuzawodowego,atakżebu-

gadnień związanych z ochroną środowiska
iobszaremNatura2000,naktórymznajduje
się kompleks. Zieliński zaangażowany był
także w proces weryfikacji obu obiektów
wWielkopolscenacentrapobytowepodczas
Euro2012.Nacodzieńkierujepięcioosobowymzespołem.Dojegogłównychobowiązków należą kreacja i wdrażanie planów
sprzedażowo-marketingowych oraz nawiązywanie relacji B2B. Należy do WielkopolskiejOrganizacjiTurystycznejorazLechBusiness Club, bierze udział w spotkaniach
branżowych(TourSalonPoznań,Meetings
Poland Expo, ITB Berlin), czynnie udziela
sięnakonferencjachorganizowanychprzez
InstytutRynkuHotelarskiegoorazConcept
Mediazzakresuzarządzaniawhotelarstwie
orazsprzedażyimarketingu.MateuszZielińskijestabsolwentemzarządzanianaUniwersytecieim.AdamaMickiewiczawPoznaniu.
Zbranżąhotelarskązwiązanyodponadsiedmiulat–przezczterypierwszenastanowisku specjalisty ds. sprzedaży i marketingu
whotelachipałacachwPolsceiUSA,przez
trzynastępne–salesmanageraNHPoznań.
MICE POLAND grudzień 2010
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Barierykulturoweprzekroczyła,gdywyjechałana
dwalatanaJamajkę.Tamzyskałaspokójducha
inauczyłasięcenićmałerzeczy.Jednocześnie
wyjazdzPolskiipracawzagranicznychhotelach
miałynajwiększywpływnajejżyciezawodowe.
Byłotoźródłowiedzy,doświadczeniaorazlekcja
tolerancjiipokory.

duje wizerunek reprezentowanego obiektu
wrelacjachbiznesowych.
Największy wpływ na życie zawodowe
MałgorzatySzewczykmiały...jejdzieci.Przyznaje,żetodziękinimnauczyłasiękreatywności, perfekcyjnej organizacji, wytrwałości
w dążeniu do celu, cierpliwości oraz przezwyciężaniaprzeciwności.–Wszystkotowykorzystuję na co dzień w swoich obowiązkach w pracy – podkreśla. Wydaje się, że
szczególniecenikreatywność,ponieważdąży
dotego,abywewspółpracyzklientemunikać powielania szablonów. Oferta powinna
byćodpowiedziąnaoczekiwaniakonkretnegopartnerabiznesowego.Każdemuklientowiprzydzielanyjestopiekun,członekzespołuMałgorzatySzewczyk,którypozostajedo
dyspozycji praktycznie 24 godziny na dobę.
Największymproblemembranżyjestwedług
niejciągłybrakodpowiedniejpromocjiPolski
i samej Warszawy, jako miejsc gotowych
przyjąćmiędzynarodowe,dużeimprezy,czy
teżwydarzeniakulturalne.

Czujesatysfakcję,gdywhotelujestwielugości.
Dopracymotywujegouśmiechnatwarzachosób,
dlaktórych,izktórymipracuje.Starasiępostępowaćtak,abyzawszeikażdemumócspojrzeć
woczy.Problem,naktóryzwracauwagętobrak
holistycznejpolitykiiwsparciaagendrządowych
przyrozwojubranżyMICE.Żebyniemyślećopracy
wdomu–słuchamuzyki.Zawszeznajdzieczas
nazabawęzsynem.
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BArBArA HENsEL, internal communications and events manager,
sanofi-Aventis.
Henselhasspentthelastsixteenyearswiththecompany,whereshe
firstheldthepositionofamarketingspecialist,thenacongressofficer,
aneventandcongressmanager,andfinallythepresent-daypost.Since
Henselbelievesthatpublicityisindispensableforasuccessfulevent,
sheparticularlyenjoyshercurrentrangeoftasks,whichenablesher
todevelopsignificantandspectacularprojects.

Nominees

kAtArzyNA ADAMCzyk, director of Corporate Marketing Bureau,
BrE Bank sA.
AgraduateoftheFacultyofModernLanguagesattheUniversity
ofWarsaw(major–EnglishStudies)andthePublicRelationspostgraduatestudiesattheWarsawSchoolofEconomics.SinceJanuary
2009withBREBank,whereshemanagesateamofseveralyoung
anddynamicemployees.Adamczyk’stasksinclude,i.a.organising
anddevelopingconceptsofalltypesofbusinessmeetingsand
integration/trainingevents.
MAgDALENA gALIńskA (Heinrich), purchasing manager, Polpharma.
GalińskabeganherprofessionalcareerwithPolskaTelefoniaCyfrowa,
latermovingontoMeetingsManagementandHBOPolska.Since2005
withPolpharma,wheresheinitiallyheldthepositionofaneventsand
tourismservicespurchaserandcurrentlyisthepurchasingmanager
oftheeventsection.AgraduateoftheFacultyofJournalismatthe
UniversityofWarsawandundergraduatestudiesontouristtraffic
servicesandorganisation.
ANEttA gOŁDA, brand Pr manager, Żywiec sprzedaż i Dystrybucja.
Holdscurrentpositionsince2009,earlierworkedinthesales
departmentoftheGrupaŻywiecheadoffice,firstasasales
developmentmanager,thenfortwoyearsasabranddevelopment
manager.Participatedin,i.a.theorganisationoftheHeinekenOpen’er
Festival(approx.60000spectators)andtheMęskieGranieproject
endorsedbytheŻywiecbrand.
BArBArA kOPEr-OCHELskA, associate conference and events
director, tu Allianz Polska.
AgraduateoftheFacultyofOrganisationandManagementatthe
UniversityofWarsaw.Since1997withTUAllianzPolska,whereshe
climbedupthecareerladderandatpresentorganisesalltypesof
meetingsforthecompany’semployeesandbusinesspartners,groups
rangingfrom30to1200participants.Sheisalsoinvolvedinprojects
ofeventssponsoredbyTUAllianz.Conferences,eventsandincentives
areapermanentcomponentofthecompany’smarketingstrategy.
DOMINIkA krAŚkO-BIAŁEk, vice president, Aviva group in Poland.
Joinedthecompanyin2008andisresponsibleformarketing,withwhich
hercareerhasbeenconnectedwithsince1994.PriortoAviva,shewas
marketingdirectoratTCDębicaSAandGoodyearDunlopTiresPolska,
aswellasmanagementboardmemberoftheGoodyearPolskagroup.
AgraduateoftheFacultyofManagementattheUniversityofWarsaw.
Servednumeroustimesasajurymemberofmarketingcompetitions,
suchasEffieAwards,GoldenArrowandSuperbrands.Commissions
eventsforheadofficeemployeesandrewardtripsforsalesagencies.
PIOtr MALEsA, trade marketing director, grupa tP.
Mastersdegreeineconomics(WarsawSchoolofEconomy).Currently
worksonhisMasterofBusinessAdministrationandparticipatesin
cyclicTalentPoolworkshops.MalesaremainsconnectedwithPTK
Centerteleversincethebeginningofhisprofessionalcareerin2001.
Heisresponsiblefor,i.a.specialevents,introducingnewproducts,
managingsalescompetitionsandrewardtrips,designingtrade
marketingmaterialsandtools.
MArIANNA PErkA, meetings organization specialist, servier Polska.
Mastersdegreeinjurisprudence.Since2004withServierPolska,where
shemanagesthecomprehensiveorganisationofcompanymeetings,
bothinternalandexternal,thecooperationwithcontractingparties,
aswellastheoptimisationofbusinesstravelcosts.Predominantlydue
tothecharacterofitsactivity,Perka’scompanyeagerlyparticipatesin
suchCSRundertakingsastheinitiativeofmakingdonationstoabone
marrowbank,carriedoutamongitsemployees.
kAtArzyNA WILCzEWskA, public affairs manager,
kompania Piwowarska.
Mastersdegreeinsociology,agraduateoftheAdamMickiewicz
UniversityinPoznań.Inthebrewingindustrysince1996,whenshecocreatedaPRsectionforLechBrowaryWielkopolski.Wilczewskaspent
threeyearsdevelopingtheinternalcommunicationofKompania
Piwowarska,mainlyworkingonthecompany’scommunicationtools
andinitiativesconnectedwiththeconstructionofitspositiveimage
amongemployees.Alsosupervisestheorganisationofevents.
krzysztOF zAJkOWskI, marketing manager, Adecco Poland.
AgraduateoftheFacultyofManagement(UniversityofWarsaw)
inmarketingandmanagement.Boastingsevenyearsofexperience
inmarketingandPR,Zajkowski’scareerencompassedbothmajor
companies(DHV)andlocaladvertisingagencies(Art.Machina,Enaf).
WithAdeccosince2007,Zajkowski’scurrenttasksincludethe
managementofallmarketing,PRandCSRundertakingsofitsPolish
branch,andtheimplementationoftrainingmeetings,conferences
andincentiveevents.
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MICHAŁ CzErWIńskI, president of the management board, InDreams.
Withmanyyearsofexperienceinthefieldofmarketing,fromwhich
hebeganhiscareer,Czerwińskiisaformermanagingdirectorwith
StormAdvertisingAgencyandJeanClaudeBigiune.MemberofSITE,
MPIandthePolishBusinessRoundtable.Togetherwith
StowarzyszenieOrganizatorówIncentiveTravel(Associationof
IncentiveTravelOrganisers),ofwhichheisthepresidentandoneof
thefounders,Czerwińskiorganisedseverallargeconferencesaimed
atpromotingincentivetravelasadirectmarketingtool.

Nominees

WOJCIECH CŁAPIńskI, managing director, El Padre.
Startedhisprofessionalcareerbyorganisingfestivalsandconcerts
withtheJamboreeagency.Spentayearasatourmanagerofthe
GaelforceDanceensemble.Since2005withEskadraEvents,where
hereachedthetoprungsofthecareerladder,movingonfromevent
managertomanagingdirector.FollowingasplitfromEskadra,
Cłapińskiestablishedhisownagencyandregardsthesuccessful
brandingofthisnewundertakingtobeoneofhiskeysuccesses.
AgNIEszkA FArACIk-LEŚNIAk, partner, DMC Poland.
AgraduateofFrenchStudiesattheJagiellonianUniversityinCracow.
Inthetouristindustryforeighteenyears,Faracik-Leśniakspent
thelasttenyearsorganisingconferences,eventsandincentivetrips.
ParticipantofindustryconferencesandworkshopsinPoland
andabroad,andmemberofMPI,SiteandWorldofDMC.
EventsconnectedwiththeMICEindustry,whichshedeveloped
andimplementedallaroundtheglobe,arethemaininfluence
onhercurrentprofessionallife.
MACIEJ FOrNAL, co-owner and president, Forsail.
In2003,cameupwiththeideaoffoundinghisowncompany,which
wouldstandoutbyspecialisinginnicheproducts.Fornalspentthe
fewpreviousyearsorganisingwater-setevents,apassioninspired
bythesixmonthshespentinCanadaworkingonluxurious
motoryachtsandtouristcruises.Consequently,Fornalstakedhis
careeronincentivesailing,heldunderthemottoof”Forsail–For
passion.Forlife.Forward!”.
sEWEryN JAkuBIEC, owner, Entourage/Warsaw & Entourage/London.
Producerandstrategistofafamilycompany,andfreelancer
cooperatingwithMonolitBTL,SztukotekaandLiveMarketing.Inthe
meetingsindustrysince1997,Jakubiecworkedfor,i.a.ProScenium,
Agencja360,AgencjaFullServiceandEmLab.Vicepresidentof
StowarzyszenieBranżyEventowej(EventsIndustryAssociation).
Amusicianparticipatinginsongcompetitionsandfestivals,writing
musicisJakubiec’greatestsourceofsatisfaction.
BEAtA kACzMArskA, owner, Integra – an event services bureau.
Inthecompanyshehasbeenrunningforfiveyears,Kaczmarska
developsthegrowthstrategyandmanagesparticulardepartments.
Sporthasamajorinfluenceonherprofessionallife,which
KaczmarskabeganasanassistantattheFacultyofTourism
andRecreationoftheAcademyofPhysicalEducationinPoznań.
Two-timePoland’shandballchamp,shelaterestablishedtheFantom
musicclub,wheresheheldalltypesofeventsforfouryears.Forsix
yearstheco-owneroftheProLocoeventsagency.
WOJCIECH LAtEk, president and managing director, Paprika agency.
AgraduateofphilosophyattheUniversityofWarsaw,Latekgained
professionalexperienceworkinginadvertisementagencies,as
aPRmanagerwithTBWAWarszawaandamarketingdirectorwith
DiscoveryTravel.AsthepresidentofthePaprikaagency,whichhe
establishedin2004,Latekmanagesallitsfields,isincontactwith
keyclients,anddirectlydevelopsandimplementsthemost
significantprojects.
MACIEJ LEDzION, partner, Endorfina Events agency.
AgraduateoftheWarsawSchoolofEconomy,Ledziongained
experienceworkingfor,i.a.IDAdvertising,J&SCup,WyborowaSA,
WalkGroupandOS3multimedia.Responsibleforwinningnewclients
anddevelopingspecialevents.Theteamheworkswithandfriends
withasimilarattitudetoworkarehismainmotivation.
AgNIEszkA MILINkOvIC, sales director and president of the
management board, Nu Horizons.
Inthemeetingsindustrysince1996,Milinkovicspentsixyearsinthe
corporateForeignTripsDepartmentatMazurkasTravel,followedby
fouryearsinAmericanExpressPoland.Since2006withNUHorizons.
AmemberoftheboardofStowarzyszenieOrganizatorówIncentive
Travel(AssociationofIncentiveTravelOrganisers),Milinkovic
participatedinnumeroustrainingmeetingsinthefieldofproject
management,statusboostingandaseriesofsessionsonsales
techniques.
syLWIA zIEMACkA, event director, Euro rsCg 4D.
Mastersdegreeinsocialpsychology.PriortojoiningtheEuroRSCG
4Dteamin2007,Ziemackaworkedasasenioraccountmanagerfor
thePrimumPublicRelationsagency.Inhercurrentposition,sheis
responsibleforthecoordinationandsupervisionofeventmarketing
projects,managingtheeventsteam,buildingrelationshipswithkey
clients,aswellasthefieldofnewbusiness.
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WOJCIECH LIszkA, sales and marketing director,
radisson Blu kraków.
AgraduateoftheFacultyofEconomicsandManagementatthe
UniversityofSzczecin.ConnectedwiththeRadissonHotelschainfor
almosthisentirecareer,LiszkaatfirstworkedinSzczecin,waslater
transferredtoWarsawasanassociatesales/MICEdirector,untilhe
foundhimselfinCracowin2008.AnactivememberofMPIPoland,
whereheisthevicepresidentforeducation.Hissuccessesinvolve
RadissonBluKrakówbeingtheworld’sveryfirsthoteltowinthe
BritishStandard8901certificate.

Nominees

kAtArzyNA BOBOWskA, manager, Adgar Plaza Conference Centre.
Inthemeetingsindustryformorethansevenyears,Bobowska
becameinvolvedinAdgarPlaza’screationin2008,whenshe
convincedaninvestortoriskopeninganautonomousconference
venueinanofficebuilding.Bobowska’sfirstmajorprojectwas
aPekaoSAcongresssetinBudapest.AmemberofEventManagers
ClubandStowarzyszenieKonferencjeiKongresywPolsce
(ConferencesandCongressesinPolandAssociation),withwhich
sheheldtheannualBiznesMikserinJune2010.
HANA CErvINkOvA, president of the management board,
Centennial Hall.
ApresidentofConventionBureauWrocławin2004-2006,Cervinkova
latertookthepositionofpresidentofthemanagementboardofthe
WrocławCentennialHall.AlsoadirectoroftheInternationalInstitute
ofStudiesonCultureandEducationattheUniversityofLowerSilesia
inWrocław(since2003).StudiedculturalanthropologyintheUnited
States.Herunquestionablesuccessesinvolvethisyear’sopening
oftheRegionalCentreforBusinessTourismintheCentennialHall
complex.
MArIusz gALEWskI, corporate sales manager, Multikino.
AftergraduatinginmanagementandmarketingfromtheWarsaw
SchoolofEconomy,GalewskibeganworkingattheSilverScreen
headoffice.In2008hemovedtoMultikino,whereheremainsupto
thisday.Galewskimanagesagroupof22professionalsorganising
MICEeventsin21moviehousesbelongingtothechain.Theteam
arrangesapprox.500eventsayear,withthelargestnumberset
inMultikinointheZłoteTarasyshoppingcentreinWarsaw.
DArIusz JAkuBIAk, manager, Hotel Ossa Congress & spa.
AgraduatefromtheFacultyofManagementandMarketingatthe
JagiellonianUniversity.Beganhisprofessionalcareerin2001when
hebecamearesidentofGrupaTrip’sBritishcontractingpartiesin
Poland.Jakubiakremainsconnectedwiththegroup,severaltimes
changinghispositionwithinitsstructure.Ahotelmanagersince
2010,henowsupervisestheworkofateamof300employees.
MArIA ŁukAsIAk, global sales director, Orbis Hotel group.
Consultantonmeetingsinall60Polishhotelsbelongingtothechain.
EarlierakeyaccountmanagerandsalesdirectorataMarriotthotel
andStarwoodHotels.In2010Łukasiakattendedalltheleading
industryeventsinPolandandabroad,i.a.EIBTM,IMEX,ITB
andWTM.AspeakeratMPIPolandmeetings.
sEBAstIAN MArONA, sales director, Hotel Mercure kasprowy.
Involvedwiththevenuesince2002,promotedeverytwoyears
–firstfromabartendertoaroommanager,latertoaF&Bmanager,
heholdsthecurrentpositionsince2008.Hismostimportant2010
achievementsincludedevelopingthehotel’sBanquetsand
ConferencesDepartment,beingnominatedfortheTopHotelaward
inthecategoryof”Topmountainhotel”andholdinganational
medicalconferenceformorethan900diabetologists.
MONIkA sIMMONs, director of sales and marketing,
Le Meridien Bristol.
Since1992invariablyinthehotelindustry,bothinPolandandabroad.
AgraduateoftheFacultyofSeaFishingandFoodTechnologyatthe
AgriculturalAcademyinSzczecin,Simmonsworkedinhotelsin
Szczecin,Moscow,Jamaica,CracowandWarsaw,whereinJuly
2010shetookhercurrentpositionastheheadofateamofeleven
employees.
MAŁgOrzAtA szEWCzyk, director of sales, Warsaw Marriott Hotel.
Joinedthehotelindustryin2001,whenshetookthepositionof
asalesmanagerattheJanIIISobieskiHotel.Since2002withWarsaw
Marriott,firstasasalesmanager,thenanaccountmanagerandfrom
2008inthecurrentposition,Szewczykcreatesthesalespolicy
andisresponsibleforrelationswithcustomers.Hertasksalsoinclude
developingthecompany’simageinbusinessrelationsandduring
industryevents.
MAtEusz zIELIńskI, up to November - director of sales and
marketing, Hotel remes sport & spa, at present – director
of sales and marketing, Olandia.
Zielińskimadethetwohotels’2010marketexpansionpossible.
AmemberoftheWielkopolskaTouristOrganisationandLech
BusinessClub,heactivelyparticipatedinconferencesorganised
byIRHandConceptMediadedicatedtomanagementinthehotel
industry,salesandmarketing.Involvedinthehotelsectorforseven
years.

Agencja Hostess i Modelek Individual:
• wynajem top hostess, hostess i hostów – cała Polska
• obsługa personalna ka˝dego rodzaju eventów
• stroje dla hostess, wiza˝, stylizacja, bodypainting
• organizacja castingów
• szkolenia dla hostess
• wynajem modelek i modeli wybiegowych
• wynajem modelek i modeli do sesji zdj´ciowych
• castingi do reklam i filmów
• Bank Twarzy ( ponad 3000 osób )
• wynajem statystów, epizodystów, aktorów
• profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny
• ponad 200 zadowolonych klientów

Agencja Hostess i Modelek
ul. ˚urawia 32/34 lok.507
00-515 Warszawa
biuro@individual.pl
www.individual.pl
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tel/fax +48 22 622 53 92
+48 512-963-853
+48 501-068-646
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