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Spe cjal ny do da tek do „MI CE 
Po land” pre zen tu ją cy lau re atów
oraz no mi no wa nych do czwartej 
edy cji kon kur su Oso bo wość 
Ro ku MI CE Po land 2011. 
MI CE Po land  – bran żo wy mie sięcz -
nik po świę co ny pro ble ma ty ce mo -
ty wa cji, ko mu ni ka cji biz ne so wej,
pro fe sjo nal nej or ga ni za cji po dró ży 
oraz spo tkań fir mo wych. Prze gląd
naj waż niej szych in for ma cji z ryn ku,
pre zen ta cja kra jo wych i świa to -
wych tren dów w prze my śle spo -
tkań. Mie sięcz nik do stęp ny jest 
w płat nej pre nu me ra cie rocz nej,
w tym cy fro wej.

Wy daw ca: Eu ro sys tem 
Ja ro sław Śle szyń ski
ul. Wa wel ska 78, ap. 30 
02-034 War sza wa, 
tel. (22) 822 20 16 
fax (22) 823 78 83 
e-ma il: mi ce@eu ro sys.pl
www.eu ro sys.pl 

Re dak tor prowadząca:
Magda Kondas 

Ze spół: 
Ksenia Bednarek, Anna
Brzechowska-Rębisz, 
Krzysz tof Ce luch, Marta Gołda,
Mi chał Ka la rus, Katarzyna Welik

Re kla ma:
Ja go da Wal czak (dy rek tor), 
An na Łu ka sik

De sign: Studio4you
Iwona Borowska
Druk: Taurus
Na kład: 10 000 egz. 

W kon kur sie Oso bo wość Ro ku na szcze -
gól ną po chwa łę za słu gu je for mu ła no mi no -
wa nia kan dy da tów. Są to oso by zgła sza ne
przez przed sta wi cie li agen cji, obiek tów ho -
te lo wych i kon fe ren cyj nych, czy li prak ty -
ków dzia ła ją cych w bran ży MI CE. Dzię ki
te mu, ja ko zle ce nio daw cy mo że my po chwa -
lić się tym, że na sze dzia ła nia zo sta ły przez
nich za uwa żo ne i do ce nio ne. To naj więk sze
wy róż nie nie dla wszyst kich, któ rzy na prze -
strze ni tych kil ku lat zo sta li za kwa li fi ko wa -
ni do fi na ło wej dzie siąt ki i wzię li udział w
kon kur sie. 

Dru gą istot ną rze czą, jest za pro sze nie
zwy cięz ców do uczest ni cze nia w ob ra dach
ka pi tu ły kon kur su, przy oka zji je go ko lej nej
edy cji. Te dzia ła nia spra wia ją, że ja ko oso ba
no mi no wa na i lau re at ka Oso bo wo ści Ro ku

mo gę czuć się nie tyl ko wy róż nio na, ale 
i do ce nio na. My ślę, że waż ne jest, aby w wy -
ko ny wa niu swo ich co dzien nych obo wiąz -
ków za wo do wych za cho wać nor mal ność.
Na sza pra ca, co wszy scy sa mi wie my naj le -
piej, czę sto by wa stre su ją ca. Na le ży umieć
ra dzić so bie z emo cja mi, za cho wać em pa tię,
zdol ność lo gicz nej ana li zy sy tu acji i my śleć
w szer szej per spek ty wie, a nie tyl ko do raź -
ne go in te re su, któ ry jest tu i te raz. Oczy wi -
ście każ da z osób, któ re zo sta ły lau re ata mi
kon kur su jest in na. To róż ne oso bo wo ści,
tak jak róż na jest ich emo cjo nal ność i styl
pra cy. Wszyst kie z nich są jed nak nie by wa -
le in spi ru ją ce i war te po ka za nia na sze ro -
kim fo rum bran żo wym. Czy in ni bę dą brać
z nich przy kład? To po zo sta wiam już in dy -
wi du al nej oce nie każ de go z nas.

PPoopprrzzeecczzkkaa  ww  ggóórręę
Ple bi scyt Oso bo wość Ro ku MI CE Po land

od by wa się już po raz czwar ty. Z po my słem,
któ ry ro dził się w gło wach lu dzi zwią za nych
z MI CE Po land dość dłu go, wy star to wa li -
śmy w trud nym dla bran ży mo men cie, bo 
w kry zy so wym 2008 ro ku. Wte dy oprócz
na tu ral ne go świą tecz no -no wo rocz ne go od -
de chu i ce le bra cji te go waż ne go dla bran ży
mo men tu, sły sze li śmy pod su mo wa nia peł -
ne obaw i nie po ko jów wy ni ka ją cych z cięż -
kiej sy tu acji ryn ko wej. Dzi siaj je ste śmy 
w sy tu acji, w któ rej bi lans 2011 ro ku, jak in -
for mu ją nas fir my dzia ła ją ce w róż nych sek -
to rach bran ży spo tkań, jest za ska ku ją co do -
bry, ale te mu za do wo le niu to wa rzy szą oba -
wy do ty czą ce spe ku la cji, ja ki bę dzie eko no -
micz ny sce na riusz ro ku 2012. 

Co na tu ral ne, emo cje bran ży sku pio ne są
na stra te gii, pla no wa niu i ana li zie, w ja ki
spo sób opty mal nie wy ko rzy stać nie  naj lep -
szy czas, dla te go tym bar dziej sa tys fak cjo -
nu ją ce jest dla mnie, że ple bi scyt Oso bo -
wość Ro ku MI CE Po land z ro ku na rok się
roz ra sta. Swo je za do wo le nie po pie ram sta -
ty sty ka mi zgło szeń czy tel ni ków, któ rzy nie
wa ha ją się no mi no wać do ty tu łu Oso bo wo -
ści Ro ku swo ich klien tów, part ne rów biz -
ne so wych cza sem sta no wią cych groź ną
kon ku ren cję i w uza sad nie niach swo je go
wy bo ru nie szczę dzą im uzna nia i sym pa tii.

Wy bór oso bo wo ści sta je się tak że z ro ku na
rok trud niej szy, bo po rzecz ka jest co raz
wy żej, a człon ko wie ka pi tu ły kon kur su,
ma jąc już po rów na nie do wcze śniej szych
edy cji, pod sy ca ją swój ape tyt. Pod czas te -
go rocz nej edy cji wpro wa dzo ne zo sta ły
dwie no wo ści. Pierw sza bez po śred nio
zwią za na z kon kur sem – do gro na Ka pi -
tu ły Oso bo wo ści Ro ku MI CE Po land
do łą czy li Zle ce nio daw ca, Or ga ni za tor i
Me ne dżer Obiek tu Ro ku 2010. Dru ga,
to wpro wa dze nie do sce na riu sza Oso -
bo wo ści Ro ku MI CE Po land wy róż nie -
nia Od kry cie Ro ku MPI Po land. 

Ży czę nam wszyst kim, że by ro sną ce ocze -
ki wa nia co do do bre go ro ku i spek ta ku lar -
nych suk ce sów swo ich i bran żo wych wy peł -
ni ły się w du żej czę ści. Bar dzo dzię ku ję
wszyst kim za an ga żo wa nym w or ga ni za cję
przed się wzię cia Oso bo wość Ro ku MI CE
Po land za wy si łek i po świę co ny czas. 
I wresz cie naj waż niej szym w tym kon kur sie
– zwy cięz com ser decz nie gra tu lu ję i mam
na dzie ję, że przy zna ny ty tuł spo wo du je, że
nie jed na po przecz ka bę dzie ła twiej sza do
po ko na nia. 

Barbara Hensel
menedżer ds.
komunikacji
wewnętrznej
Grupa Sanofi

Jarosław
Śleszyński
wydawca
MICE Poland
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Pasja, profesjonalizm, działalność na rzecz branży albo jej wysoka świadomość. Takie były główne
wytyczne przy wyborze osób, którym przyznano tytuł Osobowość Roku MICE Poland 2011. 
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Dłu ga i me ry to rycz na dys ku -
sja. W ten spo sób naj kró cej
moż na pod su mo wać ob ra dy,
któ rych efek tem jest wy bór Oso -
bo wo ści Ro ku MI CE Po land
2011. Ka pi tu ła kon kur su ze bra -
ła się w po ło wie grud nia w War -
sza wie, w sie dzi bie Po land Co -
nven tion Bu re au Pol skiej Or ga -
ni za cji Tu ry stycz nej (part ne ra
ple bi scy tu), by spo śród 30 kan -
dy da tów, któ rzy otrzy ma li naj -
więk szą licz bę zgło szeń czy tel ni -
ków, wy brać trzy szcze gól nie
wy róż nia ją ce się oso by, w każ -
dej z trzech ka te go rii: Zle ce nio -
daw ca, Or ga ni za tor i Me na dżer
Obiek tu. W oce nie, jak co ro ku,
ka pi tu le po ma ga ła an kie ta i
kwe stio na riusz, o któ rych wy -
peł nie nie po pro sze ni zo sta li
wszy scy no mi no wa ni. Oprócz
nie zbęd nych in for ma cji na te mat
ka rie ry za wo do wej i osią gnięć,
ja ki mi każ da z no mi no wa nych
osób wy ka za ła się w mi ja ją cym
ro ku, zo sta ły w nich za war te
rów nież po glą dy i opi nie kan dy -
da tów do ty czą ce te ma tów i za -
gad nień bran żo wych, m.in. do ty -
czą ce ety ki i in te gra cji w bran ży
spo tkań, jej głów nych pro ble -
mów, tren dów jak CSR i ROI.
W ten spo sób ze bra ny i przed -
sta wio ny ka pi tu le ma te riał stał
się pre tek stem do oży wio nej
dys ku sji. Zgod nie pod kre śla no,
że oso bo wo ści bran ży MI CE w
każ dej z trzech ka te go rii to oso -

by, któ re w swo ich co dzien nych
dzia ła niach, po za pro fe sjo na li -
zmem i za an ga żo wa niem wy ka -
zu ją rów nież pa sję i wy ko nu jąc
swo je obo wiąz ki za wo do we, po -
wo du ją, że ca ła bran ża sta je się
bar dziej roz po zna wal na i łą cząc
ją z in ny mi sek to ra mi biz ne su,
w kon se kwen cji mó wi się o niej
wię cej. Mi mo emo cjo nu ją cych i
miej sca mi wręcz burz li wych
spo rów, człon ko wie ka pi tu ły by -
li ra czej zgod ni co do swo ich
ogól nych spo strze żeń do ty czą -
cych te ma tów i pro ble mów, ja -
kie pa lą pol ski sek tor prze my słu
spo tkań. Du żo uwa gi po świę co -
no m.in. świa do mo ści bran żo -
wej zle ce nio daw ców pra cu ją -
cych w kor po ra cjach. Człon ko -
wie ka pi tu ły wy ra zi li opi nię, że
w Pol sce nie ist nie je prak tycz nie
sta no wi sko me eting plan ne ra,
gdyż ocze ki wa nia ryn ku nie
sprzy ja ją spe cja li za cji w tym za -
kre sie. Oso by od po wie dzial ne
za zle ca nie im prez, z nie licz ny -
mi wy jąt ka mi, łą czą rów nież
sze reg in nych funk cji, a dzia ła -
nia zwią za ne z przy go to wa niem
im prez i współ pra cą z agen cja -
mi, są je dy nie wy cin kiem ich
ogól nej dzia łal no ści i przy ję tych
obo wiąz ków. To roz drob nie nie
kom pe ten cji po wo du je, że mi -
mo iż zle ce nio daw cy są wierz -
choł kiem pi ra mi dy, na da jąc
moc spraw czą więk szo ści or ga -
ni zo wa nych wy da rzeń, są w

isto cie naj mniej zak ty wi zo wa ni,
a przez to tak że naj trud niej jed -
no znacz nie oce nić ich dzia ła nia.
Człon ko wie ka pi tu ły do szli jed -
nak do wspól nych wnio sków, że
bar dzo waż na jest wła śnie in te -
gra cja zle ce nio daw ców z in ny mi
ga łę zia mi bran ży MI CE, w tym
z agen cja mi i sto wa rzy sze nia mi.
Ta kie dzia ła nie po wo du je po -
więk sze nie świa do mo ści klien -
tów, co do ocze ki wań or ga ni za -
to rów w za kre sie prze pro wa dza -
nych prze tar gów czy spo so bów
or ga ni za cji im prez. W kon se -
kwen cji bar dzo po zy tyw nie
wpły wa to na wza jem ną, dłu go -
fa lo wą współ pra cę. No mi no wa -
ni w ka te go rii Me na dżer Obiek -
tu, to z ko lei oso by, któ re pro -
mu jąc swo je obiek ty, by ły w sta -
nie przy cią gnąć du że i istot ne
wy da rze nia, gro ma dzą ce nie jed -
no krot nie po kil ka set uczest ni -

ków, na czym sko rzy stał ca ły
pol ski ry nek. Do ce nia no przede
wszyst kim pro fe sjo na lizm przy -
go to wy wa nych przez nich ofert,
kom for to wą współ pra cę, a tak że
ja sne re gu ły dzia ła nia i ne go cja -
cji. Wśród or ga ni za to rów szu ka -
no lu dzi, któ rzy po przez swo je
ak tyw ne dzia ła nia sta li się wi -
docz ni na ryn ku prze my słu spo -
tkań i ma ją re al ny wpływ na je -
go kształt. W każ dej z ka te go rii,
do dat ko wy mi atu ta mi, prze ma -
wia ją cy mi na ko rzyść kan dy da -
tów, by ła przy na leż ność do or -
ga ni za cji bran żo wych oraz za in -
te re so wa nie kon dy cją ca łe go
sek to ra MI CE, a nie tyl ko wła -
sne go biz ne su. Li czy ła się tak że
ety ka, trans pa rent na współ pra ca
z part ne ra mi i pod wy ko naw ca -
mi oraz efek tyw ność po dej mo -
wa nych dzia łań.

Mi chał Ka la rus 

Za sa dy konkur su  
• Przez dwa mie sią ce czy tel ni cy „MI CE Po land” zgła sza li pro po zy cje bran żo wej 

oso bo wo ści w trzech ka te go riach: Zle ce nio daw ca, Or ga ni za tor, Me na dżer Obiek tu.
• Każ dy ze zgła sza ją cych mógł mak sy mal nie przed sta wić trzy pro po zy cje 

w każ dej ka te go rii. Ko lej ność miała znaczenie.
• Spośród na de sła nych zgło szeń ka pi tu ła kon kur su otrzy ma ła li stę 30 no mi no wa -

nych, czy li po 10 osób z każ dej ka te go rii, któ re ze bra ły naj wyż szą licz bę 
punk tów wraz z opi sem no mi no wa ne go i uza sad nie niem wy bo ru. 

• W fi na ło wym gło so wa niu, każ dy z człon ków ka pi tu ły mu siał przy znać punk ty 
no mi no wa nym (3, 2 i 1 pkt.).

• Oso ba, któ ra dostała naj więk szą licz bę punk tów, otrzy ma ła ty tuł Oso bo wo ści 
Ro ku w swo jej ka te go rii.
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Elż bie ta Czar noc ka 
szef ds. za ku pów 
materiałów
administracyjnych 
i komercyjnych  
Po lphar ma Biu ro Han dlo we 
W Po lphar mie od po nad 7
lat, od po wia da za za kup

usług even to wych, spe cja li stycz nych i ma te ria łów Pre -
mium. Swo ją przy go dę z bran żą roz po czę ła po nad 11
lat te mu w jed nej z naj więk szych in sty tu cji fi nan so -
wych świa ta – Ci ti gro up. Z ka te go rii MI CE ku pu je
wszyst ko, tj. kon gre sy, kon fe ren cje, szko le nia, spo tka -
nia in te gra cyj ne, im pre zy pro mo cyj ne (sze ro ko ro zu -
mia ne even ty), in cen ti ve oraz po dró że służ bo we. Pod -
czas swo jej pra cy za wo do wej zor ga ni zo wa ła, lub ku pi -
ła po nad 1000 spo tkań. Czło nek MPI od 2006 ro ku.

Mi chał Czer wiń ski
pre zes za rzą du 
In Dre ams
Cho ciaż nie lu bi okre śle nia
„pre zes za rzą du”, w prak ty -
ce jest jed no cze śnie sze fem
agen cji In Dre ams i Sto wa -
rzy sze nia Or ga ni za to rów In -

cen ti ve Tra vel. Ja ko Ab sol went Wyż szej Szko ły Biz ne su
i Ad mi ni stra cji roz po czął zdo by wa nie do świad cze nia
za wo do we go od pra cy w ob sza rze mar ke tin gu. Był dy -
rek to rem za rzą dza ją cym w Storm Ad ver ti sing Agen cy i
Je an Clau de Bi giu ne. Na le ży do Si te, MPI oraz Klu bu
Pol skiej Ra dy Biz ne su. Pry wat nie na swo im kon cie ma
ty tuł wi ce mi strza Pol ski we fre esty lu na de sko rol ce. Po -
za tym jest mi ło śni kiem nar ciar stwa eks tre mal ne go i fa -
nem For mu ły 1. Oso bo wość Ro ku MI CE Po land 2010.

Żaneta Berus
prezes zarządu 
Warszawskie Centrum Expo
Po sia da wie lo let nie do świad -
cze nie w bran ży MI CE, po -
cząw szy od pra cy w Kra jo wej
Izbie Go spo dar czej na rzecz
pol skich przed się bior ców,

bio rą cych udział w licz nych mi sjach han dlo wych i wy -
da rze niach pro mo cyj nych na świe cie. Po tem przez 5 lat
bę dąc kon su lem han dlo wym w Chi ca go, gdzie pro mo -
wa ła Pol skę ja ko kraj wiel kich biz ne so wych moż li wo ści
i do bry kie ru nek go spo dar czy. Od 11 lat zwią za na jest 
z war szaw skim obiek tem – Expo XXI. Czyn nie uczest ni -
czy w pra cach Pol skiej Izby Prze my słu Tar go we go oraz
w Świa to wej Or ga ni za cji Tar go wej. Fe lie to nist ka „MI CE
Po land”.

Krzysz tof Ce luch
pre zes MPI Po land Club,
przewodniczący kapituły 
Z je go ini cja ty wy po wstał pol -
ski klub MPI. Czło nek mię dzy -
na ro do wych sto wa rzy szeń 
Site, DMAI i ATLAS oraz sta ły
współ pra cow nik ma ga zy nu

„MI CE Po land”. Po my sło daw ca i au tor pu bli ko wa ne go
co ro ku „War saw Me etings In du stry Re port”. Z bran żą
spo tkań zwią za ny od 11 lat. Obec nie pra cow nik Po land
Co nven tion Bu re au. W 2010 ro ku otrzy mał cer ty fi kat SI -
TE Cer ti fied In cen ti ve Tra vel Exe cu ti ve oraz zo stał pro -
dzie ka nem Wy dzia łu Sto sun ków Mię dzy na ro do wych,
So cjo lo gii, Tu ry sty ki i Re kre acji w War szaw skiej Wyż -
szej Szko le Eko no micz no -In for ma tycz nej. Zdo był pre sti -
żo wą na gro dę MPI RI SE. 

Krzysztof Gawrych
dyrektor strategiczny
Agencja Prowokator
Na dro gę za wo do wą wkro -
czył, gdy miał 18 lat, za kła -
da jąc wła sną fir mę tu ry -
stycz ną Ro dos. Na stęp nie
zwią zał się z Agen cją Pro -

mo cji Jet, prze kształ ca jąc ją w 2002 ro ku, w Jet
Events. Agen cją tą za rzą dzał przez 8 lat. Obec nie, ja ko
zajmuje się strategią w agencji eventowej Prowokotar.
Ce chu je go wszech stron ność, jest hu ma ni stą i PR -
-owcem, ale ukoń czył rów nież pro fil ma te ma tycz no -fi -
zycz ny. Sta wia na cią gły roz wój i edu ka cję. Je go pa sje
za wo do we to lo gi sty ka i za rzą dza nie wie dzą, zaś pry -
wat nie in te re su je się że glar stwem, ła mi głów ka mi, śpie -
wem, mu zy ką. 

Woj ciech Lisz ka
dy rek tor sprze da ży 
i mar ke tin gu 
Ho tel Ra dis son Blu Kra ków
Za czy na jąc ja ko sta ży sta w
szcze ciń skim ho te lu Ra dis -
son SAS, prze szedł przez
eta py kon sul tan ta, kie row ni ka

oraz za stęp cy dy rek to ra dzia łu sprze da ży i mar ke tin gu,
za stęp cy dy rek to ra dzia łu sprze da ży / MI CE war sza -
wskiego hotelu aż do obec ne go sta no wi ska. Prze wod ni -
czył ze spo ło wi wdra ża ją ce mu stan dar dy BS8901 w Ra -
dis son Blu w Kra ko wie. Jest człon kiem ko mi sji kon kur -
so wej Kra kow Co nven tion Bu re au oce nia ją cej naj cie -
kaw sze pro gra my in cen ti ve tra vel w Ma ło pol sce. Peł ni
funk cję pre ze sa MPI Po land. Osobowość Roku MICE
Poland 2010. 

Mag da le na Kon das, re dak tor
pro wa dzą ca „MI CE Po land”
Od kil ku lat po zna je, pró bu je
zro zu mieć i pro mo wać bran żę
spo tkań oraz po przez artykuły
i lob bo wa nie na rzecz okre ślo -
nych po staw roz wią zać jej
pro ble my. Za an ga żo wa -

na w pro mo cję Pol ski ja ko do brej de sty na cji biz ne so wej
wśród mię dzy na ro do wych or ga ni za to rów. Sta le za pra -
sza ją ca do współ pra cy i wy po wie dzi na ła mach „MI CE
Po land” tych, któ rzy chcie li by ko men to wać to, co dzie je
się w bran ży i mieć wpływ na jej kształt. Jed ną z jej mi sji,
re ali zo wa ną w ma ga zy nie, jest pro pa go wa nie po strze ga -
nia even tów czy wy jaz dów in cen ti ve, ja ko ele men tów
stra te gii re ali zo wa nych w fir mach, a nie in cy den tal nych
wy da rzeń ode rwa nych od in nych pro jek tów.

Bar ba ra Hen sel
in ter nal com mu ni ca tion 
& events ma na ger
Sa no fi -Aven tis
Z fir mą Sa no fi -Aven tis zwią -
za na jest od 17 lat, gdzie za -
czy na ła pra cę ja ko spe cja li sta
ds. mar ke tin gu, na stęp nie

con gress ofi cer, me na dżer ds. im prez i kon gre sów, aż
do obec ne go sta no wi ska. Od po wia da za re ali za cję kom -
plek so wej po li ty ki ko mu ni ka cji we wnętrz nej oraz or ga ni -
za cję wy da rzeń spe cjal nych. Jest też re dak tor na czel ną
we wnętrz ne go kwar tal ni ka „Zoom”. Chęt nie bie rze udział
w ini cja ty wach edu ka cyj nych, wy stę pu jąc w ro li do rad -
cy. Z jej ini cja ty wy po wsta ją pro jek ty i re ali zo wa ne są
wy da rze nia, an ga żu ją ce pra cow ni ków w dzia łal ność pro
spo łecz ną. Oso bo wość Ro ku MI CE Po land 2010. 

Ire na So ko łow ska
dy rek tor ds. kon gre sów 
Ho li day Tra vel
W tu ry sty ce biz ne so wej dzia -
ła od 1989 ro ku. Zre ali zo wa -
ła dzie siąt ki im prez – od kon -
gre sów me dycz nych, na uko -
wych po przez wi zy ty rzą do -

we i wy da rze nia kul tu ral ne, m.in. dwie edy cje Kon kur -
sów Cho pi now skich, dwie naj dłuż sze piel grzym ki
papieża do Pol ski i pierw szą Wio sen ną Se sję NA TO w
Pol sce (1999). W la tach 2000–2005 peł ni ła funk cję dy -
rek to ra ds. kon fe ren cji w war szaw skim Cen trum Expo
XXI. Od 1998 r. za an ga żo wa na w dzia ła nia SKKP, obec -
nie peł ni funk cje je go wi cepre ze sa. Od 2006 ro ku jest
tak że wi ce pre ze sem Eu ro pej skiej Fe de ra cji Sto wa rzy -
szeń Pro fe sjo nal nych Or ga ni za to rów Kon gre sów. 

An drzej Hu le wicz
wi ce pre zes 
Ma zur kas Tra vel
Ukoń czył stu dia w war szaw -
skiej Wyż szej Szko le Han dlo -
wej na kie run ku han del za -
gra nicz ny oraz Stu dium
Dzien ni kar skie Uni wer sy te tu

War szaw skie go. W 1990 ro ku wspól nie z An drze jem
Bart kow skim za ło ży li biu ro po dró ży Ma zur kas Tra vel.
Obec nie fir ma obej mu je rów nież ho tel z cen trum kon -
fe ren cyj no -kon gre so wym w Oża ro wie Ma zo wiec kim
oraz kil ka spół ek zaj mu ją cych się m.in. tu ry sty ką przy -
jaz do wą, or ga ni za cją kon gre sów i kon fe ren cji oraz
trans por tem. Od był wie le po dró ży do kra jów na ca łym
świe cie, pod czas któ rych zdo był ogrom ne do świad -
cze nie i wie dzę na te mat każ de go aspek tu tu ry sty ki. 

Ce za ry Wi le maj tys
pre zes Uni ted Part ners 
Od po cząt ku ist nie nia „MI CE
Po land” jest współ pra cow ni -
kiem me ry to rycz nym ma ga -
zy nu. Pu bli ku je fe lie to ny, 
ana li zy, stu dia przy pad ków. 
Fir ma, któ rej jest pre ze sem,

spe cja li zu je się w or ga ni za cji wy jaz dów mo ty wa cyj -
nych, re ali zo wa nych przede wszyst kim dla pra cow ni -
ków dzia łów sprze da ży i klu czo wych klien tów. 
Pro wa dzi rów nież licz ne warsz ta ty do ty czą ce te ma ty ki
in cen ti ve. Jest człon kiem MPI oraz jed nym z za ło ży cie li
no wo po wsta łe go Sto wa rzy sze nia Or ga ni za to rów 
In cen ti ve Tra vel. Pro pa ga tor sto so wa nia wskaź ni ka
ren tow no ści (ROI), w ce lu zmie rze nia efek tyw no ści
dzia łań z za kre su in cen ti ve. 

Da riusz Ma tu szew ski 
event mar ke ting 
& spon sor ship di rec tor
Mo men tum Worl dwi de
Zaj mu je się ob słu gą klien ta
w za kre sie even tów. Z bran żą
zwią za ny od 14 lat. Za nim
przy szedł do Mo men tum

Worl dwi de, przez sześć lat pra co wał ja ko exe cu ti ve di rec -
tor w agen cji De fac to. Za ło ży ciel Klu bu Re kla my, wcze -
śniej zaj mo wał sta no wi sko ac co unt ma na ge ra w ARIP,
dy rek to ra han dlo we go Me dia Re pu blic oraz za stęp cy 
dy rek to ra ds. re per tu aro wych So ny Mu sic En ter ta in ment
Pol ska. Współ two rzył ta kie wy da rze nia jak show mu zycz -
no -ta necz no -te atral ne „Pol ska Ying -Yang” czy in sce ni za -
cja wi zy ty Na po le ona w Księ stwie War szaw skim. Współ -
pra cow nik me ry to rycz ny oraz felietonista „MI CE Po land”.





MMIICCEE  PPOOLLAANNDD  ssttyycczzeeńń  220011228



MMIICCEE  PPOOLLAANNDD  ssttyycczzeeńń  22001122 9

Re na ta Ra zmuk po ukoń cze niu za rzą dza nia
or ga ni za cja mi na Woj sko wej Aka de mii Tech -
nicz nej w War sza wie wy je cha ła na sześć lat
do Fran cji, gdzie pra co wa ła w pla ców kach
wy cho waw czych. Jak sa ma przy zna je, ten epi -
zod miał naj więk szy wpływ na jej ży cie za wo -
do we. Po po wro cie bie gła zna jo mość ję zy ka
fran cu skie go po zwo li ła zde fi nio wać jej swo ją
ścież kę ka rie ry. Po rocz nym okre sie w fir mie
No rau to Pol ska zwią za ła się z Re nault, gdzie
pra cu je od 1997 ro ku. Po cząt ko wo w se kre ta -
ria cie han dlo wym, póź niej ja ko asy stent ka dy -
rek to ra ad mi ni stra cyj no -fi nan so we go i spe -
cja li sta ds. ko or dy na cji han dlo wej. Po 10 la -
tach do sta ła od swo jej obec nej sze fo wej pro -
po zy cję ob ję cia sta no wi ska at ta ché ds. ko mu -
ni ka cji we wnętrz nej i or ga ni za cji im prez. Ta
de cy zja oka za ła się strza łem w dzie siąt kę. 

Re na ta Ra zmuk od po wia da za pro po no wa -
nie i wdra ża nie pla nów ko mu ni ka cji we -
wnętrz nej oraz sys te mu in for ma cji i dzia łań
zmie rza ją cych do pod nie sie nia mo bi li za cji
pra cow ni ków. Po za tym zaj mu je się or ga ni za -
cją im prez i wy jaz dów in cen ti ve dla osób za -
trud nio nych w kon cer nie Re nault w Pol sce
oraz dla sie ci au to ry zo wa nych part ne rów fir -
my, pra cow ni ków sta cji de aler skich i klien tów
ze wnętrz nych. Opra co wu je tak że bu dże ty
tych im prez oraz kon tak tu je się z agen cja mi
od po wia da ją cy mi za ich re ali za cję. W 2011

ro ku przy udzia le Re na ty Ra zmuk zo sta ły
przy go to wa ne m.in. szko le nia dla pra cow ni -
ków od by wa ją ce się w ra mach pla nu stra te -
gicz ne go fir my, spo tka nia za rzą du z per so -
ne lem, wy jazd dla przed sta wi cie li sie ci na
kon wen cję Re nault do Se wil li, pik nik ro -
dzin ny dla pra cow ni ków po łą czo ny z ob cho -
da mi 20-le cia fir my na ryn ku pol skim, licz ne
spo tka nia ro bo cze oraz even ty pro duk to we,
a tak że wy jaz dy in cen ti ve do In dii i na Te ne -
ry fę, skie ro wa ne do róż nych grup do ce lo -
wych. Licz ba uczest ni ków tych im prez, w
za leż no ści od ich ro dza ju, wa ha się w gra ni -
cach od 30 do na wet 800 osób. Przy go to wu -
jąc brief dla agen cji, zwra ca uwa gę na szcze -
gó ły, ta kie jak do kład ne okre śle nie ocze ki -
wań, przed sta wie nie grup do ce lo wych, cza -
sa mi przy go to wu je na wet wstęp ny za rys
kon cep cji im pre zy. Do prze tar gu za pra sza
nie wie le firm, mak sy mal nie pięć, ale za zwy -
czaj trzy, co znacz nie uła twia ana li zę przed -
sta wio nych ofert. Jej zda niem pod sta wą do -
brej współ pra cy jest part ner stwo. Z te go po -
wo du na czas po wsta wa nia pro jek tu i or ga -
ni za cji wy da rze nia, aż do je go za koń cze nia
sta je się człon kiem ze spo łu swo je go part ne -
ra, czy li agen cji even to wej lub in cen ti ve tra -
vel. Wy znacz ni kiem suk ce su jest dla niej
uczci we po dej ście do ży cia i pra cy, za an ga -
żo wa nie i po dej mo wa nie no wych wy zwań. 

WWzzóórr  ddoo  nnaaśśllaaddoowwaanniiaa  
ZZlleecceenniiooddaawwccaa        OOssoobboowwoośśćć  RRookkuu

Do dzia ła nia naj bar dziej mo ty -
wu je ją, gdy pod czas or ga ni zo -
wa ne go przez nią even tu lu dzie
ba wią się i śmie ją. Każ de wy da -
rze nie, w któ re go po wsta niu 
ma udział, za koń czo ne jest an -
kie tą, po zwa la ją cą okre ślić je go
moc ne i słab sze stro ny. 
Re na ta Ra zmuk trak tu je to ja ko
su ge stię do ko lej nych re ali za cji,
któ re sta ra się do pra co wać 
do per fek cji.

RReennaattaa
RRaazzmmuukk
attaché komunikacji
wewnętrznej i organizacji 
imprez Renault Polska

KKaażżddyy  cchhcciiaałłbbyy
pprraaccoowwaaćć  zz  ttaakkiimm
kklliieenntteemm  
Jest jak pełen energii wulkan. Chętnie bierze udział
w różnego rodzaju inicjatywach edukacyjnych,
angażuje się w działania SOIT-u, gdzie często
występuje w roli doradcy, przedstawiając cenny
punkt widzenia zleceniodawcy organizacji eventów
i incentive travel. Członkowie kapituły stwierdzili,
że pragnęliby, aby wszyscy obsługiwani przez nich
klienci, byli tak dobrymi partnerami do współpracy.
Renata Razmuk to energiczna i przy tym bardzo
profesjonalna osoba, z której warto brać przykład.
Podejmowane przez nią działania nie są dziełem
przypadku, a ich efektywność w pozytywny
sposób odbija się na kondycji całej branży.
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• wynajem top hostess, 
hostess i hostów – cała Polska

• obsługa personalna eventów

• wynajem modelek i modeli do pokazów mody

• wynajem modelek i modeli do sesji zdjęciowych

• castingi do reklam 

• wynajem statystów, epizodystów, aktorów

• organizacja castingów i szkoleń dla hostess

• stroje, wizaż, stylizacja

• Bank Twarzy

Agencja hostess i modelek Individual
Ul. Okopowa 56 lok.6
01-042 Warszawa
Tel./fax 22 408 67 37
Tel. kom. +48 512 963 853 
+48 501 068 646

w w w . i n d i v i d u a l . p l  

Individual – Partnerem wydarzenia – Gala Osobowość Roku MICE Poland 2011
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OOrrggaanniizzaattoorr          OOssoobboowwoośśćć  RRookkuu

Za wsze po wta rza, że na or ga ni zo wa nych
przez nie go wy da rze niach, klient po wi nien
czuć się jak gość. Z te go po wo du każ dą im -
pre zę sta ra się do pa so wać do in dy wi du al -
nych po trzeb i pla nu mar ke tin go we go zle ce -
nio daw cy. Kre owa ne przez nie go wy da rze -
nia mu szą być więc spój ne z za ło żo nym wi -
ze run kiem pro duk tu czy fir my, aby prze ka -
zy wać jej głów ną ideę oraz sku tecz nie tra fiać
do wska za nych od bior ców. Woj ciech Cła -
piń ski jest ab sol wen tem In sty tu tu Sto so wa -
nych Na uk Spo łecz nych na Uni wer sy te cie
War szaw skim. Swo ją ka rie rę w bran ży even -
to wej roz po czy nał w 1996 ro ku w agen cji
Jam bo ree, gdzie od po wia dał za przy go to wa -
nie róż ne go ro dza ju kon cer tów i fe sti wa li.
Był tak że me na dże rem ze spo łu Ga el for ce
Dan ce. W 2005 ro ku roz po czął współ pra cę z
Eska dra Events, w któ rej peł nił po cząt ko wo
funk cję event ma na ge ra. Po kil ku la tach,
prze cho dząc przez wszyst kie stop nie ka rie ry
za wo do wej awan so wał w tej że fir mie na sta -
no wi sko dy rek to ra za rzą dza ją ce go. Obec nie,
ja ko wi ce pre zes za rzą du El Pa dre uczest ni -
czy we wszyst kich wy da rze niach pro du ko -
wa nych przez agen cję. W cią gu ostat nie go
ro ku uda ło mu się po zy skać i zor ga ni zo wać
wie le du żych i spek ta ku lar nych im prez,
m.in. Le xus Fa shion Ni ght z udzia łem Mil li
Jo vo vich, event „Open Ho use” dla So ny Pol -
ska, wa ka cyj ny ro ad show „Stu dio Plus” dla

Po lkom te la, ro ad show „Uży wa ny Gwa ran -
to wa ny” dla Peu ge ot Pol ska, im pre zę ma so -
wą „Z Trój ką bez piecz nie do ce lu”, stre fy
mar ki Ca mel i Win ston na naj więk szych wy -
da rze niach mu zycz nych w Pol sce, wiel ko for -
ma to we pro jek cje mul ti me dial ne dla Mi ni -
ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go oraz „So ny
3D Ro ad show” od by wa ją cy się w Pol sce,
Cze chach, na Sło wa cji i w Sło we nii. Rów no -
le głe zor ga ni zo wa nie trzech ro ad shows, dla
trzech róż nych klien tów, przy jed no cze snym
pro wa dze niu in nych po je dyn czych pro jek -
tów even to wych, po czy tu je za je den ze swo -
ich naj więk szych ubie gło rocz nych suk ce -
sów. Po dob nie jak to, że uda ło mu się po zy -
skać kil ku no wych klien tów, a kie ro wa na
przez nie go agen cja El Pa dre zwięk szy ła
swo je ob ro ty o jed ną trze cią, w po rów na niu
do ro ku po przed nie go. Zda niem Woj cie cha
Cła piń skie go w biz ne sie na le ży kie ro wać się
ta ki mi sa my mi, pod sta wo wy mi war to ścia mi
i za sa da mi etycz ny mi, co w ży ciu pry wat -
nym. Biz nes jest dla nie go sy no ni mem ry wa -
li za cji w spor tach sa mo cho do wych, gdzie,
jak mó wi, nie wszyst ko co praw da za le ży od
czło wie ka, ale i tak to czło wiek wła śnie jest
mo to rem naj więk szych zmian i suk ce sów.
Do dal szej pra cy de ter mi nu ją go naj bar dziej
ko lej ne wy gra ne i do brze zre ali zo wa ne pro -
jek ty, a tak że roz wój oso bo wy i za wo do wy
współ pra cow ni ków. 

PPaassjjaa  ii  pprrooffeessjjoonnaalliizzmm  
Wie, w ja ki spo sób po go dzić
wy jąt ko wą kre ację z pro fe sjo -
nal ną re ali za cją or ga ni zo wa -
nych wy da rzeń. Jak mó wi, w
bran ży MI CE nie ma ty po wych
im prez, po nie waż każ da z nich
ma zu peł nie in ną spe cy fi kę. 
Za da niem agen cji jest przy go -
to wać event w ta ki spo sób, aby
ide al nie wpi sy wał się w po trze -
by zle ce nio daw cy. We współ -
pra cy z klien ta mi sta wia na bu -
do wa nie dłu go ter mi no wych 
re la cji.

WWoojjcciieecchh
CCłłaappiińńsskkii
wiceprezes zarządu El Padre

WW  eevveennttaacchh  
oodd  zzaawwsszzee
Pro fe sjo na lizm i nie by wa łe do świad cze nie. Or ga ni -
za cją even tów zaj mu je się już od cza sów swo ich
stu diów. Po łą cze nie pa sji i do świad cze nia po wo -
du je, że przy go to wy wa ne przez nie go im pre zy są
do pra co wa ne do per fek cji. Ka pi tu ła zwró ci ła
szcze gól ną uwa gę na je go od po wie dzial ność i wy -
ni ka ją ce z niej za ufa nie biz ne so we. Mi mo że po sia -
da nie zwy kle barw ną oso bo wość, bez obaw moż -
na po wie rzyć mu do re ali za cji na wet naj bar dziej
zło żo ne lo gi stycz nie wy da rze nie. W tym, co ro bi
wi dać ogrom ne za an ga żo wa nie. Ma bar dzo do bre
re la cje za rów no z klien ta mi, jak i pod wy ko naw ca -
mi. Po za pro fe sjo nal nym dzia ła niem we wnątrz
swo jej fir my, sil nie an ga żu je się tak że w ży cie
bran ży. Ma wpływ na kon dy cję ca łe go pol skie go
sek to ra spo tkań. 
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Pracownia Florystyczna G-fiore.pl
Dekoracja Eventów 604 444 944

Udekorujemy kwiatami cały świat 
– właściwie już zaczęliśmy ...

manager: Katarzyna Jasińska
kom. 600 800 920 
e-mail: kasia@katjusza.com

GregorP
DJ Grzegorz Pietrakowski

dj_gregor2@o2.pl
tel. 788 73 79 03

Dance Office powstał z myślą o uatrakcyjnieniu wieczorów 
eventowych, imprez okolicznościowych, szkoleń i konferencji. 
Nasz zespół tworzą tancerze, wokaliści, aktorzy oraz akrobaci. www.danceoffice.pl
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MMeennaaddżżeerr  OObbiieekkttuu        OOssoobboowwoośśćć  RRookkuu

Od po cząt ku ka rie ry za wo do wej zwią za -
na z bran żą ho te lar ską. Pra co wa ła w war -
szaw skich ho te lach Mer cu re Fry de ryk Cho -
pin, Mar riott i No vo tel War sza wa Cen trum.
Od li sto pa da 2010 ro ku na sta no wi sku 
dy rek to ra Cen tral ne go Biu ra Sprze da ży 
w gru pie Vien na In ter na tio nal Ho tel ma na -
ge ment AG. 

Jest od po wie dzial na za dzia ła nia mar ke -
tin go wo -sprze da żo we pię ciu obiek tów 
za rzą dza nych przez tę spół kę w Pol sce: 
4-gwiazd ko we ho te le an del’s w Ło dzi i Kra -
ko wie, an ge lo w Ka to wi cach i Am ber Bal tic
Mię dzyz dro je oraz 3-gwiazd ko wy Cho pin
w Kra ko wie. Two rzy Cen tral ny Sys tem
Sprze da ży, w któ re go skład wcho dzi ze spół
ds. klien tów kor po ra cyj nych, MI CE oraz
tu ry sty ki, a tak że za rzą dza nia przy cho da -
mi. Przy go to wu je, pla nu je i mo ni to ru je
wszyst kie dzia ła nia sprze da żo we oraz nad -
zo ru je wy ko na nie za ło żeń bu dże to wych 
w każ dym z obiek tów. W swo ich dzia ła -
niach ści śle współ pra cu je z dzia łem mar ke -
tin gu i HR. Ofer ty do ty czą ce or ga ni za cji
im prez MI CE za wsze przy go to wu je pod
kon kret ne go klien ta. Na wet gdy współ pra -
cu je je dy nie z agen cją even to wą, sta ra się,
je że li tyl ko to moż li we po znać do ce lo we go
zle ce nio daw cę, aby do wie dzieć się, ja kie są
je go ocze ki wa nia. Ta ka prak ty ka po ma ga
jej w przy go to wa niu wy da rze nia w moż li -

wie naj lep szy spo sób. Po dob nie jak efek -
tyw na ko mu ni ka cja po mię dzy ma na ge men -
tem oraz dzia ła mi ope ra cyj ny mi a klien tem.
Twier dzi, że mi mo iż bran ża even to wa w
Pol sce jest dość mło da w po rów na niu z za -
gra nicz ną, nie bra ku je nam pro fe sjo nal nych
me eting plan ne rów go to wych or ga ni zo wać
im pre zy z ogrom nym roz ma chem. Pro ble -
mem jest na to miast brak wiel kich cen trów
kon fe ren cyj nych po zwa la ją cych na ścią -
gnię cie na praw dę du żych, li czą cych się im -
prez oraz nie do sta tecz nie roz wi nię ta in fra -
struk tu ra ko mu ni ka cyj na. Z te go wzglę du
Pol ska jest nie ste ty wciąż kra jem prze gry -
wa ją cym glo bal ne za py ta nia, któ re tra fia ją
do in nych eu ro pej skich sto lic, ta kich jak
Bar ce lo na, Frank furt czy Pra ga. Jak przy -
zna je, naj więk szy wpływ na jej ży cie za wo -
do we miał war szaw ski Mar riott, któ ry w
1999 ro ku gdy za czy na ła tam pra cę był „pe -
reł ką” na ryn ku ho te lar skim. 

Pra ca w tym obiek cie po zwo li ła jej zdo być
od po wied nią wie dzę i za wo do we „szli fy”,
któ re po ma ga ją jej w wy ko ny wa niu obo -
wiąz ków do dzi siaj. Przez współ pra cow ni -
ków po strze ga na jest ja ko bar dzo wy ma ga -
ją cy szef, któ ry jed nak za wsze, je że li tyl ko
ist nie je ta ka po trze ba, słu ży po mo cą, ra dą 
i wspar ciem. Mi mo na tło ku obo wiąz ków
za wsze znaj dzie czas dla swo jej ro dzi ny 
i naj bliż szych przy ja ciół.

ZZ  ppoozzyyttyywwnnąą  oobbsseessjjąą  ggoośścciinnnnoośśccii  
W swo jej co dzien nej pra cy ma
na uwa dze przede wszyst kim
do bro klien ta. Go ścin ność 
i ela stycz ność są nie mal że jej
ob se sją, któ rą sta ra się wcie lać
w ży cie i prze ka zy wać co dzien -
nie współ pra cow ni kom. 
Ja ko oso ba z bran ży czyn nie
uczest ni czy w tar gach i wy da -
rze niach MI CE.

KKaattaarrzzyynnaa
NNiieezzggooddaa
dyrektor Centralnego Biura
Sprzedaży Vienna International
Hotelmanagement w Polsce
Vienna International Hotels 
& Resorts

SSkkuutteecczznnoośśćć  ww
nnaajjlleeppsszzyymm  ssttyylluu  
Człon ko wie ka pi tu ły zwró ci li uwa gę na ol brzy mią
pa sję, ja ką Ka ta rzy na Nie zgo da wkła da w swo ją
pra cę. Po sia da po za tym nie by wa le roz le głą wie -
dzę na te mat bran ży ho te lar skiej i MI CE, czym in -
spi ru je swo ich roz mów ców. Wy ka zu je du ży pro fe -
sjo na lizm w tym, co ro bi – do ty czy to za rów no 
ne go cja cji z po ten cjal ny mi klien ta mi, jak i stro ny
or ga ni za cyj nej przy go to wy wa nych wy da rzeń. 
Po tra fi roz wią zać każ dy pro blem, bar dzo do brze 
i kon kret nie się z nią współ pra cu je. Kła dzie na cisk
na part ner skie re la cje, dzia ła rze tel nie, uczci wie 
i bez kon flik to wo, a przy tym bar dzo sku tecz nie.
Dzię ki swo im sta ra niom uda ło się jej przy cią gnąć 
i zre ali zo wać wie le pre sti żo wych wy da rzeń, waż -
nych nie tyl ko dla sie ci, w któ rej pra cu je.
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Ukoń czy ła za rzą dza nie w war szaw skiej
Szko le Głów nej Han dlo wej oraz bu si ness
ad mi ni stra tion na Mid Swe den Uni ver si ty w
Szwe cji. Po sia da rów nież dy plom li cen cja ta
Wyż szej Szko ły Za rzą dza nia i Pra wa im. He -
le ny Chod kow skiej. Od 3 lat zwią za na z IBM
Pol ska. Jest od po wie dzial na za bu do wa nie
stra te gii so ur cin go wych i pro ce sów za ku po -
wych w ra mach wie lu ka te go rii na by wa nych
pro duk tów i usług w IBM, w szcze gól no ści
usług mar ke tin go wych. Wspól nie z dzia łem
mar ke tin gu re ali zu je rocz nie po nad 100
even tów i kon fe ren cji biz ne so wych de dy ko -

wa nych klien tom i part ne rom biz ne so wym
IBM w Pol sce – po czy na jąc od pro stych kil -
ku oso bo wych spo tkań, po du że kon fe ren -
cje. Do dat ko wo, dla pra cow ni ków każ de go
od dzia łu fir my zle ca i przy go to wu je im pre zy
in te gra cyj ne, wy jaz dy i szko le nia we wnętrz -
ne. Więk szość te go ty pu im prez re ali zo wa -
na jest z udzia łem agen cji even to wych wy -
bie ra nych w pro ce sach prze tar go wych. 

W opi nii Mar ty Drąż kie wicz naj bar dziej
obiek tyw ną for mą prze pro wa dza nia prze -
tar gów na usłu gi even to we jest uwzględ nie -
nie kry te riów po za ce no wych. Jej zda niem
dość po pu lar ne po wie dze nie, że „moż na
zro bić do bry event za każ de pie nią dze” nie
od zwier cie dla rze czy wi sto ści. Biz nes to dla
niej sy no nim owoc nej współ pra cy oraz
sztu ki nie tyl ko kom pro mi su i wza jem ne go
po ro zu mie nia, ale przede wszyst kim rze tel -
no ści i wia ry god ne go pro wa dze nia re la cji
opar tych na za ufa niu, pro fe sjo na li zmie,
uczci wo ści i mo ral no ści.

MMaarrttaa
DDrrąążżkkiieewwiicczz
specjalista ds. zakupów 
IBM Polska

Jej zda niem bar dzo istot ne jest pro wa dze nie dia lo gu 
z kon tra hen ta mi na spo tka niach ty pu fa ce to fa ce.
Sprzy ja to roz wi ja niu za ufa nia, mo ty wu je do po dej mo -
wa nia ry zy ka oraz dzia łań in no wa cyj nych i wspo ma ga
szyb sze roz wią zy wa nie pro ble mów. Nie ste ty nie jest to
łatwe, gdyż współ cze sne kor po ra cje co raz szyb ciej
wcho dzą w fa zę au to ma ty za cji i wyż szej tech no lo gii.

W re ali za cji co dzien nych obo wiąz ków za wo do wych
oraz w czę stej współ pra cy z agen cja mi even to wy mi
Piotr Glen ce ni so bie przede wszyst kim peł ne part ner -
stwo w dzia ła niu, a tak że do trzy my wa nie ter mi nów 
pro duk cyj nych. Wy znacz ni ka mi bran żo wej ety ki jest dla
nie go tak że ter mi no we re ali zo wa nie płat no ści – za rów -
no w sto sun ku zle ce nio daw ca – agen cja, jak i agen cja
– jej pod wy ko naw ca.

W trak cie roz mów biz ne so wych z agen cja mi i pod wy -
ko naw ca mi sta ra się prze ka zy wać moż li wie naj wię cej
in for ma cji na te mat ma ją ce go się od być wy da rze nia,
jak rów nież za wsze po da wa na jest wy so kość bu dże tu,
by agen cja wie dzia ła w ra mach, ja kich kwot mo że się
po ru szać. Nie wy ma ga rze czy nie moż li wych, a w ra zie
kom pli ka cji nie zrzu ca wi ny za wszyst ko na agen cję. 

Od ro ku w Ca non Pol ska, wcze śniej,
przez 9 lat pra co wa ła w Tech Da ta Pol ska,
gdzie zajmowała sta no wi sko mar ke ting
pro grams ma na ge ra. Jej ka rie ra zwią za na
by ła rów nież z fir mą On du li ne Ma te ria ły
Bu dow la ne i Ti mex Pol ska. Jak sa ma przy -
zna je, naj więk szy wpływ na jej ży cie za wo -
do we mia ła Ewa Tho mas – pierw sza sze fo -
wa w Ti mex Pol ska, któ ra na uczy ła ją, że
lep sza jest na wet kon tro wer syj na, nie pew -
na de cy zja, niż ase ku ra cyj na po sta wa i brak
ja kie go kol wiek dzia ła nia. Obec nie, we

współ pra cy z in ny mi dzia ła mi Ca no na or -
ga ni zu je wy da rze nia skie ro wa ne głów nie
do part ne rów han dlo wych fir my. W za leż -
no ści od ro dza ju im pre zy bie rze w nich
udział od 15 do 150 osób. Lu dzie, z któ ry -
mi pra cu je, po strze ga ją ją ja ko oso bę kon -
kret ną i po ukła da ną, z du żym po czu ciem
hu mo ru. 

W ostat nim ro ku An na La skow ska -
-Chwisz czuk przy go to wa ła m.in. wy jazd
in cen ti ve do Tran syl wa nii, dwa du że spo -
tka nia han dlo we oraz kil ka na ście mniej -
szych even tów in te gra cyj no -szko le nio -
wych. Po każ dym wy da rze niu ba da to, w
jak du żym stop niu im pre za speł ni ła ocze -
ki wa nia, ja kie by ły w niej po kła da ne. Jak
przy zna je, w kon tak tach z agen cja mi naj -
bar dziej prze szka dza jej roz drob nie nie
bran ży i co za tym idzie po ja wie nie się wie -
lu ma łych firm even to wych, któ re bar dzo
czę sto są je dy nie po śred ni ka mi oraz swo -
imi prak ty ka mi psu ją ry nek. Za rów no po -
przez ni ską ja kość ofe ro wa nych usług, jak
i sztucz ne za ni ża nie pro po no wa nych cen. 

AAnnnnaa
LLaasskkoowwsskkaa--
--CChhwwiisszzcczzuukk
PR & Marketing corporate
communication manager
Canon Polska

Ab sol went Wy dzia łu Za rzą dza nia Uni -
wer sy te tu Łódz kie go. W 2001 ro ku ukoń -
czył stu dia po dy plo mo we z za kre su mar -
ke tin go we go za rzą dza nia fir mą, w 2002 r.
Aka de mię PZU – pro gram na uko wy skie -
ro wa ny do mło dych ta len tów w Gru pie
PZU, w 2009 r. Stu dium Me ne dżer skie
Mi ni MBA na Uni wer sy te cie Łódz kim, a
obec nie do kształ ca się w SGH na Po dy -
plo mo wych Stu diach Me ne dżer skich. Od
po cząt ku ka rie ry zwią za ny z bran żą ubez -
pie cze nio wą. Pra co wał w ZU iR Po lo nia
SA (obec nie Uni qua SA), TU iR War ta
SA, a od 12 lat jest zwią za ny z PZU, gdzie
naj pierw kie ro wał dzia łal no ścią mar ke tin -
go wą spół ki na te re nie wo je wódz twa

łódz kie go, a od 2009 r. jest sze fem ze spo -
łu spon so rin gu, pre wen cji i CSR. Obec nie
od po wia da za sze ro ko ro zu mia ny spon so -
ring w PZU oraz za wdra ża nie stra te gii
CSR w spół ce, a tak że za or ga ni za cję wie -
lu even tów. Przy go to wy wa ne przez nie go
wy da rze nia skie ro wa ne są przede wszyst -
kim do kon su men tów oraz part ne rów biz -
ne so wych i w za leż no ści od im pre zy gro -
ma dzą od kil ku set do na wet kil ku na stu
ty się cy uczest ni ków. 

Pry wat nie Piotr Glen jest fa nem pol skiej
gru py mu zycz nej Lao Che oraz twór czo -
ści jej li de ra Spię te go. To tak że ki bic naj -
lep szej, je go zda niem pol skiej dru ży ny w
rug by Bu dow la ni Łódź, pa sjo nat fo to gra -
fii, mi ło śnik kre sów oraz sta rych pa ro wo -
zów, a tak że wiel bi ciel ko tów. Do pra cy
mo ty wu je go głów nie sa tys fak cja z re ali -
za cji no wych pro jek tów i po czu cie, że je -
go dzia ła nia ma ją sens. Biz nes jest dla
nie go sy no ni mem praw dzi wych emo cji
ży cio wych. Współpracownicy postrzegają
go przede wszystkim jako dobrego kolegę.

PPiioottrr  GGlleenn
kierownik zespołu 
sponsoringu, prewencji 
i CSR Grupa PZU

OOssoobboowwoośśćć  RRookkuu            ZZlleecceenniiooddaawwccaa  NNoommiinnaaccjjee
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Do za dań Mał go rza ty Le śniak na le ży or -
ga ni za cja wy jaz dów służ bo wych, cy klicz -
nych po dró ży in cen ti ve (w tym pro gra mu
„Po znaj eu ro pej skie sto li ce”), po wią za nych
nie jed no krot nie z pro gra ma mi mo ty wa cyj -
ny mi i wspar cia sprze da ży. 

Od po wia da tak że za przy go to wy wa nie
even tów fir mo wych. Licz ba uczest ni ków
tych wy da rzeń, w za leż no ści od ro dza ju wa -
ha się od 10 do na wet 400 osób. Wszyst kie
re ali zo wa ne przez Mał go rza tę Le śniak even -
ty i pro gra my in cen ti ve są ści śle zwią za ne z
po li ty ką we wnętrz nych szko leń fir mo wych,

któ rych głów nym za ło że niem jest re ali za cja
mar ke tin go wej i HR stra te gii fir my. Nie któ -
re z nich sta no wią część szer szych pro gra -
mów or ga ni zo wa nych na po zio mie ca łe go
kon cer nu. Przed roz po czę ciem pra cy w Hil -
ti Po land ka rie ra za wo do wa Mał go rza ty Le -
śniak zwią za na by ła z Ba sell Or len Po lyole -
fins, No kia Po land, Ne stle, Te tra Pak oraz
Na ro do wym Ban kiem Pol skim. Jak sa ma
przy zna je, pra ca w mię dzy na ro do wych kor -
po ra cjach i co za tym idzie co dzien ne kon -
tak ty z wie lo ma kon tra hen ta mi i part ne ra mi
biz ne so wy mi z róż nych kra jów świa ta po -
zwo li ła jej prze kro czyć ba rie ry kul tu ro we 
i zdo być cen ne do świad cze nie za wo do we. 

Współ pra cow ni cy po strze ga ją ją, ja ko po -
god ną oso bę, na któ rej za wsze moż na po le -
gać. To za ufa nie da je jej du żą sa tys fak cję i bar -
dzo sku tecz nie mo ty wu je do dal szej pra cy.
Biz nes jest dla Mał go rza ty Le śniak sy no ni -
mem przed się bior czo ści, roz wo ju, dą że nia do
wy zna czo ne go ce lu i nie ustan nej ak tyw no ści.  

MMaałłggoorrzzaattaa
LLeeśśnniiaakk
asystentka dyrektora
generalnego, Hilti Poland

W co dzien nej pra cy kie ru je się war to ścia mi kul tu ry kor -
po ra cyj nej, w któ rej głów ne ele men ty sta no wią pra wość,
od wa ga, pra ca ze spo ło wa i za an ga żo wa nie. Wy bie ra jąc
pod wy ko naw ców do re ali za cji przy go to wy wa nych pro -
jek tów, w za leż no ści od po trzeb, po rów nu je ofer ty pod
wzglę dem fa cho wo ści ich przy go to wa nia, po zio mu ob -
słu gi, a tak że re ko men da cji i kosz tów. Pre fe ru je dłu go fa -
lo wą współ pra cę z agen cja mi. 

W swo ich dzia ła niach Ka ta rzy na Ła siń ska sta ra się za -
wsze prze strze gać za sad ety ki, sza nu jąc pra cę oraz po -
my sły in nych. To, jej zda niem, jed na z naj waż niej szych
war to ści bu du ją cych lo jal ność i za ufa nie, nie zwy kle
istot na tak że przy re ali za cji even tów i wy jaz dów na ca -
łym świe cie. Do pra cy naj bar dziej mo ty wu je ją nie -
ustan ne prze świad cze nie o szczę ściu, że  zo do wo do
mo że  ro bić to, co lu bi i da je jej to du żą sa tys fak cję.  

We dług Ka ro li ny Łu ka sik biz nes to przede wszyst kim
sy no nim przed się bior czo ści. Jej zda niem bran ża MI CE
ucier pia ła przez glo bal ny kry zys. Klien ci zmu sze ni ciąć
swo je wy dat ki, się ga ją do bu dże tów szko le nio wo -even -
to wych. Na gro dą za bar dzo do bre wy ni ki sprze da ży nie
jest już wy jazd na Wy sy py Ka na ryj skie. Czę ściej są tą
wy jaz dy na te re nie Pol ski, któ re nie przy no szą ty le do -
cho dów ga łę zi in cen ti ve tra vel. 

Swo ją ka rie rę za wo do wą roz po czę ła 
w fun da cji Art gu ard. Póź niej zwią za na by -
ła z Me etings Ma na ge ment, Avon Co sme -
tics Pol ska oraz KBC ICT Se rvi ces. W Kraft
Fo ods Pol ska od po wia da za or ga ni za cję
szko leń i in nych wy da rzeń roz wo jo wych
oraz współ ko or dy na cję pro jek tu zwią za ne -
go z roz wo jem przy wódz twa w or ga ni za cji.
W ubie głym ro ku zor ga ni zo wa ła szko le nia
re gio nal ne, wy jaz dy szko le nio wo -in te gra -
cyj ne, dwa cy kle szko leń dla gru py 300 
i 500 pra cow ni ków oraz even ty pro mu ją ce
zdro wy tryb ży cia. Or ga ni zo wa ne przez nią
wy da rze nia po wią za ne są ze stra te gią HR
fir my, któ rej ce lem jest m.in. roz wój przy -

wódz twa. W opi nii współ pra cow ni ków jest
oso bą z ol brzy mim po kła dam po zy tyw nej
ener gii, któ ra z chę cią po dej mu je się no -
wych wy zwań i za wsze sta ra się wy ko nać
swo ją pra cę na naj wyż szym po zio mie.
Współ pra cę z agen cja mi even to wy mi oraz
pod wy ko naw ca mi na wią zu je po przez po le -
ce nie kon kret nej fir my, prze targ lub kon -
kurs ofert. Do brze przy go to wa ny brief w
opi nii Ka ro li ny Łu ka sik po wi nien za wie rać
przede wszyst kim ja sno okre ślo ne ocze ki -
wa nia, co do ma ją cej się od być im pre zy.
Wy bo ru part ne ra do ko nu je na pod sta wie
oce ny ofer ty, któ ra mu si być zgod na z jej
wy ma ga nia mi, a tak że bio rąc pod uwa gę fa -
cho wość ob słu gi, opi nię o part ne rze na ryn -
ku oraz za pro po no wa ną ce nę. Do pra cy
mo ty wu ją ją naj bar dziej no we wy zwa nia
oraz sa tys fak cja, gdy uda się wy ko nać za da -
nie na 110 proc. i wy cią gnąć z nie go jesz cze
kil ka wnio sków na przy szłość. Lu bi, gdy jej
obo wiąz ki ma ją prze ło że nie na wyż sze ce le
oraz gdy mo że po przez swój wy si łek po ma -
gać in nym lu dziom.

KKaarroolliinnaa
ŁŁuukkaassiikk  ((KKoołłppaacckkaa))
koordynator ds. programów
rozwojowych, Kraft Foods Polska

Jest ab sol went ką Wy dzia łu Dzien ni kar -
stwa i Ko mu ni ka cji Ma so wej Uni wer sy te tu
War szaw skie go. Ukoń czy ła rów nież po dy -
plo mo we stu dia ma na ger skie w Szko le
Głów nej Han dlo wej. W Bay er Pol ska od po -
wia da m.in. za ka te go rie Tra vel & Event Ma -
nag ment  w tym za przy go to wa nie kon cep cji
pro ce du ral no -praw nych, or ga ni za cję prze -
tar gów, ne go cja cje wa run ków han dlo wych z
li nia mi lot ni czy mi, agen cja mi bi le to wy mi,
sie cia mi ho te lo wy mi, agen cja mi even to wy mi
i biu ra mi po dró ży. Ko or dy nu je tak że pro ce -
sy za ku po we do ty czą ce kon fe ren cji, kon gre -
sów, wy jaz dów in cen ti ve oraz or ga ni za cji
sto isk wy sta wien ni czych. Ka ta rzy na Ła siń -

ska prze pro wa dza rocz nie oko ło kil ku na stu
pro jek tów zwią za nych z prze my słem MI CE,
któ re są re ali zo wa ne w za rów no w Pol sce,
jak i na świe cie. Każ de z tych wy da rzeń jest
wpi sa ne w stra te gię spół ki i skal ku lo wa ne na
osią gnię cie kon kret ne go efek tu oraz ce lu.
Pro jek ty przy go to wy wa ne są za rów no dla
dzia łów sprze da ży, jak i mar ke tin gu w tym
do pra cow ni ków, klien tów, dys try bu to rów
oraz uczest ni ków kon kur sów i pro gra mów
lo jal no ścio wych. Licz ba uczest ni ków, któ rzy
bio rą w nich udział wy no si od 20 do 550
osób. W ce lu upo rząd ko wa nia pro ce su za ku -
po we go Ka ta rzy na Ła siń ska ko rzy sta głów -
nie z pre fe ro wa nych do staw ców, przy pi sa -
nych do trzech ka te go rii obej mu ją cych wy -
jaz dy za gra nicz ne, even ty w Pol sce oraz sto -
iska tar go we. Nie jed no krot nie or ga ni zu je
tak że po je dyn cze, nie za leż ne kon kur sy ofert
przy pi sa ne do kon kret nych pro jek tów. 
W wy bo rze naj lep sze go part ne ra pod uwa gę
bie rze wte dy klu czo we czyn ni ki ta kie jak do -
świad cze nie agen cji, jej pro fe sjo na lizm, kre -
atyw ność oraz ela stycz ność ce no wą.

KKaattaarrzzyynnaa
ŁŁaassiińńsskkaa
młodszy kierownik ds. zakupów
Bayer Polska
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Jest ab sol wen tem za rzą dza nia, któ re stu -
dio wał na Not tin gham Trent Uni ver si ty w
Wiel kiej Bry ta nii, ukoń czył tak że po dy plo -
mo we stu dia mar ke tin go we w Szko le Głów -
nej Han dlo wej. Pra co wał m.in. ja ko mar ke -
ting com mu ni ca tion ma na ger w No kia Po -
land, dy rek tor roz wo ju i stra te gii w Sfe rii
(Gru pa Pol sat) oraz mar ke ting ma na ger na
ryn ku b2b w Play. Od 2009 ro ku zwią za ny z
Mi cro soft Pol ska. W ubie głym ro ku z ra mie -
nia fir my brał udział w or ga ni za cji Mi cro soft
Tech no lo gy Sum mit, jak pod kre śla, naj więk -
szej kon fe ren cji tech no lo gicz nej, ja ka od by ła

się w Pol sce i w Eu ro pie Środ ko wej. W spo -
tka niu wzię ło udział oko ło 3 tys. osób, któ re
uczest ni czy ły w re ali zo wa nych rów no le gle
sied miu ścież kach te ma tycz nych. Przy go to -
wy wał tak że ga lę zwień cza ją cą pro gram dla
ma łych firm „Two ja Fir ma, Two ja szan sa na
suk ces” oraz fi na ły lo kal ne i fi nał kra jo wy
kon kur su tech no lo gicz ne go „Ima gi ne Cup
2011”, w któ ry za an ga żo wa nych by ło kil ka
ty się cy stu den tów kie run ków tech nicz nych z
ca łej Pol ski. Po za tym ko or dy nu je dzia ła nia
zwią za ne z or ga ni za cją im prez dla klien tów i
part ne rów biz ne so wych, głów nie z bran ży
tech no lo gicz nej (IT). W więk szo ści z tych
wy da rzeń bie rze udział 200-400 osób, po ja -
wia ją się jed nak więk sze kon fe ren cje gro ma -
dzą ce na wet do kil ku ty się cy uczest ni ków.
Or ga ni zo wa ne przez Ar tu ra Mać ko wia ka
wy da rze nia są ści śle wpi sa ne w stra te gię biz -
ne so wą Mi cro soft. Po każ dej im pre zie ba da -
ny jest po miar zwro tu z in we sty cji, na pod -
sta wie wzor co we go ROI.

AArrttuurr
MMaaććkkoowwiiaakk
marketing manager
Microsoft Polska

Do staw ców usług wy bie ra za zwy czaj na dro dze prze -
tar gów. Lu bi pra co wać z fir ma mi, z któ ry mi zre ali zo wał
uda ne pro jek ty. Za każ dym ra zem spraw dza re fe ren cje
part ne rów i ich osią gnię cia. Naj waż niej szy mi kry te ria mi
wy bo ru agen cji są dla nie go kom pe ten cje fir my i jej do -
świad cze nie. Ce na jest istot na, ale nie od gry wa prio ry -
te to wej ro li.

Biz nes jest dla niej sy no ni mem roz wo ju, a wśród
współ pra cow ni ków po strze ga na jest ja ko oso ba wy -
ma ga ją ca, ale i bar dzo kon kret na. Jak sa ma przy zna je,
naj więk szy wpływ na jej ży cie za wo do we miał pro fe sor
Hen ryk Mruk, któ ry za ra ził ją pa sją do mar ke tin gu, mi -
mo że wcze śniej stu dio wa ła pra wo. Do pra cy naj bar -
dziej mo ty wu ją ją ko lej ne wy zwa nia oraz sa tys fak cja 
z do brze wy ko na ne go za da nia. 

W Ca strol jest od po wie dzial na za mar ke -
ting b2b dla au to ry zo wa nych ser wi sów, or ga -
ni zu je rów nież wy jaz dy in cen ti ve w Pol sce 
i za gra ni cą oraz kon fe ren cje te ma tycz ne skie -
ro wa ne do pra cow ni ków fir my i jej part ne -
rów biz ne so wych. Do dat ko wo w ra mach Mi -
strzostw Eu ro py w Pił ce Noż nej Eu ro 2012 
i zwią za nym z tym spon so rin giem spra wo wa -
nym przez fir mę Ca strol pia stu je sta no wi sko
tic ket & ho spi ta li ty ma na ge ra, od po wia da jąc
za pro gra my dla klien tów, ja kie bę dą re ali zo -
wa ne z tej oka zji. Przy go to wy wa ne przez nią
wy da rze nia gro ma dzą od 70 do 350 uczest ni -
ków i są naj czę ściej czę ścią glo bal nej stra te gii
dzia łań re ali zo wa nych przez przed się bior -

stwo. W ostat nim ro ku Mag da le na Viel ha ber
zor ga ni zo wa ła m.in. Kon fe ren cję Sprze da ży 
i Mar ke tin gu, Kon fe ren cję Rocz ną Dys try bu -
to rów, nar ciar ski wy jazd in cen ti ve do Fin lan -
dii, wy jazd in cen ti ve dla klien tów fir my do
Taj lan dii, kon fe ren cję pra so wą zwią za ną 
z wpro wa dza niem no wej li nii pro duk tów,
Kon wen cję De ale rów oraz pił kar skie spo tka -
nie wi gi lij ne w Ka zi mie rzu Dol nym. W jej
opi nii jed ną z więk szych bo lą czek nę ka ją -
cych bran żę MI CE jest zbyt du ża licz ba drob -
nych firm z ma łym do świad cze niem, któ rych
wła ści cie la mi sta ją się naj czę ściej by li pra -
cow ni cy zna nych w bran ży agen cji. Uciąż li -
we jest tak że skła da nie ofert o za ni żo nych ce -
nach, co przy re ali za cji pro jek tu czę sto od bi -
ja się na je go ja ko ści i pro wa dzi do do star cze -
nia gor szych usług. Z te go po wo du prze pro -
wa dza jąc prze targ Mag da le na Viel ha ber,
oprócz spraw dze nia rze tel nych re ko men da cji
i do świad cze nia fir my, sta ra się spo tkać ze
swo im po ten cjal nym part ne rem oraz przed -
sta wi cie la mi firm, któ re wcze śniej z nim
współ pra co wa ły. 

MMaaggddaalleennaa
VViieellhhaabbeerr
FWS marketing activation
manager, Castrol

W swo jej pra cy Fi lip We so łow ski kie ru je się bar dzo
pro sty mi i pod sta wo wy mi za sa da mi, ta ki mi jak szcze -
rość, na wet w kry tycz nych i nie prze wi dzia nych sy tu -
acjach oraz wspól ne dą że nie do roz wią za nia każ de go
pro ble mu. Te go sa me go wy ma ga od swo ich part ne -
rów. Wy znacz ni kiem suk ce su jest dla nie go sta bi li za cja,
sa tys fak cja, do bre sło wo oraz po czu cie do ce nie nia
przez waż ne dla nie go oso by.

Za le d wie rok po ukoń cze niu stu diów na
Aka de mii Eko no micz nej we Wro cła wiu zo -
stał awan so wa ny na sze fa mar ke tin gu, 
w zna nych dol no ślą skich za kła dach pie kar -
sko -ciast kar skich Ma mut. Jak przy zna je,
by ło to jak skok na gło wę do bar dzo głę bo -
kiej wo dy, z któ rej jed nak z suk ce sem uda -
ło mu się wy pły nąć. Dziś, po 12 la tach wy -
cho wał trzy ze spo ły mar ke tin go we, miał
wpływ na po wsta nie i roz wój wie lu no wych
bran dów, a tak że zor ga ni zo wał ol brzy mią
licz bę even tów, wy da rzeń, gal, pik ni ków,
wy jaz dów mo ty wa cyj nych oraz szko leń.
Pra co wał w Az za ni oraz Bro wa rze Na my -

słów, gdzie wy kre ował mar kę pi wa Zam ko -
we. Od 2009 ro ku na sta no wi sku sze fa ze -
spo łu mar ke tin gu w De kra Cer ti fi ca tion.
Do je go obo wiąz ków, re ali zo wa nych na
ryn kach pol skim, cze skim, wę gier skim,
ukra iń skim i ru muń skim na le ży dba nie o
wi ze ru nek fir my w tym m.in. pro jek to wa -
nie dru ków i ma te ria łów re kla mo wych,
two rze nie ofert mar ke tin go wych i stron in -
ter ne to wych, spo tka nia z klien ta mi, udział
w tar gach i kon fe ren cjach, PR, oraz two rze -
nie an kiet i ba da nie sa tys fak cji klien ta. 

Za swój naj więk szy suk ces even to wy 
w mi ja ją cym ro ku uzna je naj wyż szą w hi -
sto rii fre kwen cję oraz oce nę uczest ni ków
w trak cie IX edy cji Kon gre su Me ne dże rów
Ja ko ści. Du żym po wo dze niem za koń czy ło
się tak że przy go to wy wa na z je go udzia łem
ga la zor ga ni zo wa na z oka zji 10-le cia De -
kra Cer ti fi ca tion, w tym wpro wa dze nie no -
wa tor skie go sys te mu do gło so wa nia, dzię -
ki któ re mu uczest ni cy mo gli w ak tyw ny
spo sób, już pod czas ga li opi nio wać sy tu -
ację w bran ży i kie run ki jej roz wo ju.

FFiilliipp
WWeessoołłoowwsskkii
szef zespołu marketingu
Dekra Certification
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Współ ra cow ni cy Bar to sza Bo guc kie go
mówią, że naj bar dziej przy po mi na im on po -
stać Na po le ona, po nie waż do sko na le po tra fi
prze wi dy wać i do bie rać stra te gię dzia ła nia.
Ce cha mi ty mi wy ka zu je się w wy peł nia nu
co dzien nych obo wiąz ków w fir mie, do któ -
rych na le żą czu wa nie nad in we sty cja mi 
i kon tro la dzia łań po szcze gól nych dzia łów.
Naj więk szy wpływ na je go ży cie za wo do we
mia ło ma rze nie o wła snej fir mie. Dzię ki nie -
mu in we sty cja w 10 pi sto le tów do pa int bal -
la i dwa qu ady przez 10 lat prze kształ ci ła się

w pro fe sjo nal ną fir mę or ga ni zu ją cą im pre zy
in te gra cyj ne. Ma rze nie to ro sło w si łę za każ -
dym ra zem, gdy ob ser wo wał, jak ko lej ne ma -
łe in we sty cje po zwa la ją Bart bo na dal szy
roz wój, nie prze stał ma rzyć da lej. Wie czo ra -
mi snu je pla ny o jesz cze bar dziej pręż nej
dzia łal no ści. Dba o to, aby fir ma by ła no wo -
cze sna. Nie cho dzi tyl ko o sta le po więk sza -
ne za ple cze sprzę to we. W agen cji moż na np.
prze te sto wać sprzęt przed im pre zą. Ko lej ną
za sa dą, ja ką kie ru je się w biz ne sie, jest rze -
tel ność i uczci wość. Dzię ki te mu fir ma bu -
du je swój po zy tyw ny wi ze ru nek na ryn ku.
We dług nie go naj więk szy mi pro ble ma mi
bran ży są brak stan dar dów re ali za cji im prez
i wy znacz ni ków ja ko ści. Jak za uwa ża, w do -
bie sil nej i agre syw nej kon ku ren cji to bar dzo
utrud nia pra cę. Fir my z du żym do świad cze -
niem i so lid nym po dej ściem do świad czo -
nych usług mu szą za cie kle bro nić swo ich
ofert w nie rów nej wal ce z kon ku ren cją, któ -
ra wal czy przede wszyst kim ce ną.

BBaarrttoosszz
BBoogguucckkii  
właściciel, dyrektor
zarządzający, pierwszy instruktor 
Bartbo

Po cząt ko wo fir ma by ła je go do mem. Te raz sta ra się
roz dzie lać czas po mię dzy obo wiąz ki do mo we i pra cę,
cho ciaż o spra wach zawodowych nie my śli je dy nie na
urlo pie. Mi mo wie lu obo wiąz ków za wsze znaj dzie czas
dla sow jej ro dzi ny, zwłasz cza dwóch có rek. Cho ciaż
przy zna je, że cza sem ła ti wej mu za pa no wać na 70-
oso bo wym ze spo łem, niż dwo ma przed szko la ka mi. 

Naj więk szy wpływ na jej ży cie za wo do we miał oj ciec.
Uwa ża, że biz nes to sy no nim cięż kiej pra cy, dla te go
bar dzo trud no jest jej nie my śleć o pra cy, na wet 
w cza sie wol nym. Gdy ist nie je ta ka po trze ba, nie wa ha
się prze kra czać ba rie ry kul tu ro wej. Naj więk szą mo ty -
wa cją jest dla niej uśmiech klien tów i osób, z któ ry mi
pra cu je. Mi mo po chło nię cia przez wie le re ali za cji za -
wsze znaj du je czas dla swo jej ro dzi ny i przy ja ciół.

Uwa ża, że pie nią dze są po to, że by dzie lić się ni mi z in -
ny mi ludź mi. Współ pra cow ni cy po strze ga ją ją ja ko sil -
ną i za do wo lo ną z ży cia ko bie tę, dla któ rej nie ma rze -
czy nie moż li wych. Wie dzą, że za wsze mo gą na nią li -
czyć i wie le się ode niej na uczyć. Mi mo na tło ku obo -
wiąz ków za wsze znaj dzie czas dla swo je go sy na Fi li pa.
Wol ny czas spę dza naj czę ściej wła śnie z nim, ewen tu -
al nie re lak su jąc się pod czas szyb kich spa ce rów.

Do obo wiąz ków Aga ty Go ściń skiej na -
le ży mie dzy in ny mi za rzą dza nie sprze da -
żą, za so ba mi ludz ki mi i klu czo wy mi pro -
jek ta mi, na wią zy wa nie no wych re la cji
oraz utrzy my wa nie kon tak tów z do tych -
cza so wy mi klien ta mi czy pro mo wa nie
mar ki. Po sia da bo ga te do świad cze nie za -
wo do we w róż nych bran żach. 

Za czy na ła ja ko na uczy ciel ję zy ka an -
giel skie go, póź niej pra co wa ła ja ko re cep -
cjo nist ka m.in. Ho te lu SPA Dr Ire na Eris
w Kry ni cy -Zdro ju, gdzie w 2002 ro ku ob -
ję ła sta no wi sko kie row ni ka ds. mar ke tin -
gu i sprze da ży. Do świad cze nie za wo do -

we zdo by wa ła też w spół ce Geo vi ta i ho -
te lu Kli mek. 

W 2006 ro ku po sta no wi ła za ło żyć wła -
sną agen cję, któ ra bę dzie spe cja li zo wać
się w or ga ni za cji even tów i kon fe ren cji i
in cen ti ve tra vel. Ma na kon cie tak że
prze pro wa dzo ny z suk ce sem re bran ding
swo jej agen cji. Zor ga ni zo wa ła oko ło 150
even tów i po nad 30 wy jaz dów mo ty wa -
cyj nych. Wśród jej klien tów znaj du ją się
mię dzy Er go He stia, Bay er, Axa Pol ska,
In sty tut Lot nic twa czy Schen ker. 

Za rów no w re la cjach z ludź mi, jak i
przy or ga ni za cji wy da rzeń naj waż niej sza
jest dla niej kre atyw ność. Sta ra się, aby
mi mo te go, że dzia ła w bran ży od wie lu
lat, nie po paść w ru ty nę i nie wy ko rzy sty -
wać wie lo krot nie wy pró bo wy wa nych
sche ma tów. Dla te go obserwuje ry nek i
za ska kuje klien tów in no wa cyj ny mi roz -
wią za nia mi. Aga ta Go ściń ska dzia ła rów -
nież na po lu in te gra cji bran żo wej.
Uczest ni czy w pra cach MPI Po land i
SKKP. 

AAggaattaa
GGoośścciińńsskkaa
współwłaściciel
Viventum

Do obo wiąz ków za wo do wych Mag da le ny
Ga ik na le ży za rzą dza nie pro duk cją, ze spo -
łem agen cji oraz kon tak ty z klu czo wy mi
klien ta mi. Z bran żą zwią za na jest od po nad
dzie się ciu lat. Za czy na ła w fir mie Da im ler -
Chry sler, po tem Mer ce des -Benz Pol ska ja ko
spe cja li sta ds. mar ke tin gu sa mo cho dów oso -
bo wych Mer ce des -Benz, smart, May bach. W
fir mie tej pra co wa ła do 2007 ro ku, kie dy to
roz po czę ła współ pra cę z agen cją Pro wo ka -
tor. W la tach 2007–2009 peł ni ła tam ko lej no
sta no wi ska event ma na ge ra, se nior event
ma na ger, wresz cie dy rek to ra pro duk cyj ne -
go. Z agen cją Walk Gro up zwią za na jest od
kwiet nia 2009 ro ku. W swo jej pra cy kie ru je

się mot tem fir my „Ro bić rze czy do bre i czer -
pać z te go ra dość – wraz z klien tem”. Fi lo zo -
fię tę po dzie la jej pra wie 50-oso bo wy ze spół,
z któ rym wspól nie sta ra się roz wią zy wać
pro ble my i wy ko ny wać sta wia ne przez zle ce -
nio daw ców za da nia pod pre sją cza su. 
W swo jej ka rie rze uczest ni czy ła w bli sko 120
re ali za cjach. Naj waż niej sze z nich to spo tka -
nie ka dry me na dżer skiej Pol skiej Te le fo nii
Cy fro wej (650 osób), Bu di me xu (300 osób),
wy da rze nia zwią za ne z re bran din giem Era w
T -Mo bi le, m.in. „Ma gen ta Sen sa tion” dla 4
tys. uczest ni ków czy se ria dzie wię ciu im prez
dla klien tów biz ne so wych (od 200-400
uczest ni ków każ da) w dzie wię ciu mia stach
w Pol sce. Współ pra co wa ła rów nież przy or -
ga ni za cji T -Day – pierw szy dzień pod no wą
mar ką (3,5 tys. uczest ni ków), Mer ce des -
-Benz Star Dri ve – Zlo cie Za byt ko wych Mer -
ce de sów czy Fe sti wa lu mu zycz nym El ce tro -
nic Be ats w So ho Fac to ry w War sza wie. Naj -
więk szą sa tys fak cję czu je, gdy uda je jej się
zwal czyć wszyst kie prze ciw no ści i do pro wa -
dzić spra wy do szczę śli we go fi na łu.

MMaaggddaalleennaa
GGaaiikk
dyrektor zarządzająca
Walk Group
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Be ata Kacz mar ska ukoń czy ła stu dia na
Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go w Po -
zna niu, gdzie uzy ska ła ty tuł ma gi stra spor tu
oraz w Wyż szej Szko le Ban ko wej w Po zna -
niu na kie run ku Aka de mia Tre ne ra. Jej ka -
rie ra za wo do wa za czę ła się od sta no wi ska
asy sten ta na Wy dzia le Tu ry sty ki i Re kre acji
AWF Po znań. Już wte dy zaj mo wa ła się or -
ga ni za cją róż ne go ro dza ju im prez, głów nie
obo zów ka ja ko wych i wind sur fin go wych czy
tur nie jów spor to wych. Zdol no ści or ga ni za -
to ra roz wi ja ła ja ko współ wła ści ciel ka klu bu
mu zycz ne go „Fan tom”, gdzie zaj mo wa ła się

przy go to wy wa niem ga li, ban kie tów i kon -
cer tów. Ko lej nym eta pem jej ka rie ry by ło
sta no wi sko współ wła ści cie la w agen cji even -
to wej Pro Lo co. Na stęp nie za ło ży ła fir mę In -
te gra, któ rą kie ru je od po nad sze ściu lat. Ja -
ko wła ści ciel fir my od po wie dzial na jest za
opra co wa nie stra te gii roz wo ju agen cji, ko or -
dy no wa nie pra cy po szcze gól nych dzia łów w
fir mie oraz kon takt z klu czo wy mi klien ta mi.
Nad zo ru je tak że fi nan se fir my, oraz jej naj -
waż niej sze pro jek ty. Mot to jej In te gry to
„Ży je my z pa sją! Pra cu je my z pa sją! Za ra ża -
my pa sją in nych!”. Be ata Kacz mar ska przy -
go to wy wa ła im pre zy dla ta kich firm jak
PGNiG, Po lkom tel, Gru pa Ży wiec czy Phil -
lip Mor ris. We dług niej naj waż niej szy mi
pro ble ma mi bran ży jest brak kon so li da cji,
wspól nych ure gu lo wań, któ re chro ni ły by in -
te re sy firm z bran ży, nie upo rząd ko wa ne,
nie przej rzy ste za sa dy do ty czą ce prze tar gów
i kon kur sów ofert oraz nie uczci wa kon ku -
ren cja. 

BBeeaattaa
KKaacczzmmaarrsskkaa
właściciel
Integra – biuro obsługi imprez

Naj więk szy wpływ na ży cie Be aty Kacz mar skiej miał
sport. Na uczył ją, że nie ma nic za dar mo i że na suk -
ces trze ba cięż ko za pra co wać. Naj więk szą sa tys fak cję
czu je, gdy po even cie do sta je en tu zja stycz ne ma ile od
klien tów. Biz nes po rów nu je naj czę ściej do wspi nacz ki
wy so ko gór skiej – osią gnię cie szczy tu jest waż ne, ale
rów nie waż na jest dro ga do nie go.

Współ pra cow ni cy po strze ga ją go ja ko po zy tyw ną
oso bę, god ną za ufa nia, na któ rą mo gą li czyć w trud -
nych sy tu acjach. Pra cy po świę ca bar dzo du żo uwa -
gi, ale za wsze sta ra się zna leźć czas dla swo jej ro dzi -
ny i przy ja ciół. W wol nych chwi lach uwiel bia też po -
dró żo wać po świe cie z ple ca kiem. To dla nie go
świet na oka zja do prze kra cza nia ba rier kul tu ro wych. 

Przy go to wu je even ty w ta ki spo sób, aby sku tecz nie re -
ali zo wa ły wy zna czo ny przez klien ta cel, wpla ta jąc do -
dat ko wo ele men ty za sko cze nia. Każ dy klient otrzy mu je
od nie go in dy wi du al ny sce na riusz, do sto so wa ny do
swo ich po trzeb. Po im pre zie oprócz zdjęć, prze ka zu je
rów nież dy na micz nie na krę co ne i w ory gi nal ny spo sób
zmon to wa ne fil my oraz ga dże ty sta no wią ce pa miąt kę
po wy da rze niu.

Od lat or ga ni zu je even ty, w tym pro fe sjo -
nal ne szko le nia z ele men ta mi te am bu il -
din gu, pik ni ki oraz in te gra cyj ne wy jaz dy
in cen ti ve, któ rych ele men tem wspól nym
jest nie za po mnia na przy go da. Pierw szy ze -
spół Extre me Te am z je go udzia łem po -
wstał już w 1980 ro ku, jed nak do pie ro od
1996 roz po czął dzia łal ność ko mer cyj ną,
re ali zu jąc pro jek ty zwią za ne z bran żą MI -
CE. Głów ną gru pę do ce lo wą sta no wią
przede wszyst kim pra cow ni cy kor po ra cji
oraz ich ka dry za rzą dza ją ce. W 2011 ro ku
zor ga ni zo wał m.in. ob cho dy 125-le cia fir -
my Mer ce des Benz, w któ rych wzię ło

udział 1,5 tys. osób, wy pra wę te am  bu il -
din go wą dla za rzą du Ga spol SA, cykl im -
prez dla du żych ze spo łów Ernst & Young
oraz szko le nie z za rzą dza nia stre sem dla
ka dry za rzą dza ją cej KGHM Pol ska Miedź. 

Naj waż niej sze w dzia łal no ści je go fir my
od za wsze po zo sta ją bez pie czeń stwo i pro -
fe sjo na lizm dzia ła nia. To ele men ty, któ re
wy ni ka ją z do świad cze nia i sta żu dzia łal -
no ści w bran ży. 

Ma rek Ma ke doń ski przy zna je, że ni gdy
nie sta ra się opty ma li zo wać bu dże tów. Za
okre ślo ną kwo tę za wsze pro jek tu je pro -
gram, za któ ry nie mu si się wsty dzić i któ -
ry przy nie sie klien to wi opty mal ną ko rzyść
oraz speł ni je go ocze ki wa nia. Na le ży do
Sto wa rzy sze nia Bran ży Even to wej i bie rze
czyn ny udział w je go spo tka niach, uczest -
ni czy tak że w tar gach i bran żo wych kon fe -
ren cjach te ma tycz nych. Wspie ra dzia ła nia
or ga ni za cji cha ry ta tyw nych i do mów
dziec ka. Do pra cy mo ty wu je go ro dzi na, a
naj więk szy wpływ na je go ży cie za wo do -
we miał oj ciec.

MMaarreekk
MMaakkeeddoońńsskkii
szef Grupy Extreme Team
Biuro Organizacji Imprez
Makedon.pl

Ro bert Ku ehn z Gru pą TSO zwią za ny jest
od po cząt ku jej ist nie nia, czy li od 1995 ro -
ku. Ab sol went Wyż szej Szko ły Za rzą dza -
nia i Ban ko wo ści w Po zna niu. Do świad cze -
nie za wo do we zdo by wał w kil ku fir mach
han dlo wych, w dzia łach sprze da ży i mar ke -
tin gu.

Jest człon kiem Wiel ko pol skiej Ko mi sji
Eg za mi na cyj nej Pi lo tów Wy cie czek przy
Urzę dzie Mar szał kow skim w Po zna niu i li -
cen cjo no wa nym pi lo tem. Zo stał wy róż nio -
ny „Od zna ką Ho no ro wą za Za słu gi dla Tu -
ry sty ki” przy zna wa ną przez Mi ni ster stwo
Spor tu i Tu ry sty ki. Od wie lu lat pa sjo nu je
się po dró ża mi, zwie dził bli sko 100 kra jów
na ca łym świe cie. Je go za wo do we obo wiąz -
ki to za rzą dza nie spół ką i od po wie dzial -

ność za dzia ła nia ope ra cyj ne zwią za ne 
z re ali za cją pro jek tów. Aby dbać o bu dże ty
swo ich klien tów, du ży na cisk kła dzie na
do bór wła ści wych part ne rów biz ne so wych.
Ne go cju jąc ce ny w imie niu klien ta, sta ra
się, aby w ra mach okre ślo ne go bu dże tu za -
pro po no wać mak sy mal ną licz bę atrak cji
przy jed no cze snym za cho wa niu od po wied -
nio wy so kiej ja ko ści świad czeń. Waż nym
ele men tem ne go cja cji jest dla Ro ber ta Ku -
ehn rów nież uzy ska nie ko rzyst nych wa -
run ków ewen tu al nych re zy gna cji. Ja ko
współ wła ści ciel fir my dba tak że o roz wój
swój i swo ich pra cow ni ków. W tym ce lu
bie rze udział w spo tka niach or ga ni zo wa -
nych dla człon ków bran ży MI CE, oraz czę -
sto wy po wia da się w pra sie lo kal nej i bran -
żo wej. Jed nym z pro ble mów bran ży, na
któ re zwra ca szcze gól ną uwa gę jest co raz
więk sza kon ku ren cja ze stro ny du żych
ope ra to rów tu ry stycz nych kon cen tru ją -
cych się do tych czas na tu ry sty ce in dy wi du -
al nej, a obec nie roz bu do wu ją cych dzia ły
gru po we. 

RRoobbeerrtt  KKuueehhnn  
wiceprezes zarządu 
Grupa TSO 

OOssoobboowwoośśćć  RRookkuu          OOrrggaanniizzaattoorr  NNoommiinnaaccjjee
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Na prze strze ni ostat nich 20 lat Krzysz tof
Po boż niak opra co wał i zre ali zo wał wy jaz dy
mo ty wa cyj ne i pro gra my przy go do we w po -
nad 70 kra jach na ca łym świe cie. Jest po my -
sło daw cą i za ło ży cie lem fir my Ha xel, któ ra
ist nie je na ryn ku już od 1991 ro ku. Na po -
cząt ku jej spe cja li za cją by ła or ga ni za cja tu ry -
sty ki przy go do wej. Na prze ło mie 1998/1999
ro ku jej za ło ży ciel po sta no wił zre zy gno wać z
tu ry sty ki in dy wi du al nej i sku pić się na ob słu -
dze klien tów kor po ra cyj nych. Dzi siaj Ha xel
or ga ni zu je wy jaz dy in cen ti ve, ale tak że even -
ty oraz in co ming (DMC). W sze re gach fir my

do świad cze nie i wi dzę zdo by wa ło wie lu
obec nych dy rek to rów za rzą dza ją cych i pre -
ze sów in nych agen cji dzia ła ją cych w bran ży
MI CE. Krzysz tof Po bo żniak in we stu je w no -
we tech no lo gie, Ha xel uru cho mił m.in. plat -
for mę In Sin go, na rzę dzie słu żą ce umoż li wie -
niu spraw nej ko mu ni ka cji po mię dzy agen cją,
klien tem, a uczest ni ka mi im prez. W ubie -
głym ro ku fir ma wy gra ła po nad to prze targ na
glo bal ną ob słu gę gru py Avi va na 10 ryn kach
eu ro pej skich. 

Krzysz tof Po boż niak, ja ko wy staw ca i ho -
sted buy er bie rze czyn ny udział w tar gach
bran żo wych. Z ra mie nia SO IT jest tak że pre -
le gen tem w kon fe ren cjach or ga ni zo wa nych
w trak cie te go ty pu im prez, zaj mu je się rów -
nież współ or ga ni za cją warsz ta tów SO IT
skie ro wa nych do przed sta wi cie li dzia łów za -
ku pów. W co dzien nej pra cy naj bar dziej po -
cią ga ją go trud ne i z po zo ru nie re al ne do wy -
ko na nia za da nia, w któ rych trze ba wy ka zać
się spo rą fan ta zją i kre atyw no ścią.

KKrrzzyysszzttooff
PPoobboożżnniiaakk
dyrektor zarządzający
Haxel Events & Incentive 

Jak mó wi, nie wi dzi sen su re ali zo wa nia pro jek tów CSR
tyl ko po to, aby fir ma mo gła się tym po chwa lić. Dzia ła -
nia, któ re pro wa dzi w tym za kre sie, są prze my śla ne 
i ma ją dać re al ną war tość nie tyl ko sa me mu pro jek to -
wi, ale przede wszyst kim lo kal nym spo łecz no ściom.
Przy kła dem jest szko ła w Chi nach, któ ra dzię ki 4-let niej
współ pra cy z fir mą Ha xel zy ska ła no we wy po sa że nie.

Łą cze nie wie lu ele men tów w har mo nij ną ca łość – oto
wy zwa nie, któ re mu każ de go dnia z sa tys fak cją sta wia
czo ła. Jak mó wi, je go ży wio łem jest ak cja, a re ali zo wa -
nie wi zji stwo rzo nych wspól nie z klien ta mi da je mu głę -
bo kie po czu cie sen su je go pra cy. Ra zem z ze spo łem or -
ga ni zu je even ty, któ re łą czą mar ki z ludź mi. Naj więk szą
sa tys fak cję przy no szą mu emo cje uczest ni ków im prez, 
a tak że świa do mość wspól nych ce lów i war to ści.

Ra zem ze swo im ze spo łem za wsze przy go to wu je kon -
cep cje oraz ofer ty do pa so wa ne do spre cy zo wa nych
ocze ki wań kon kret ne go klien ta. Jak pod kre śla, wy cho -
dzi mu na prze ciw, jed no cze śnie wska zu jąc moż li wość
wy ko rzy sta nia no wych, in no wa cyj nych tech no lo gii czy
nie stan dar do wych roz wią zań. Pla nu je stra te gicz nie 
i dłu go fa lo wo, a pro po zy cje dla klien tów sta ra się ści -
śle po wią zać z ich po li ty ką mar ke tin go wą.

Ja ko mu zyk wy stę po wał w Ka ba re cie Ka -
bel, Pa ru i Ko wal ski. Brał udział w wie lu
im pre zach na te re nie ca łe go kra ju, od wie -
dzał klu by mu zycz ne, fe sti wa le i ho te le.
Dzię ki te mu „od kuch ni” po znał za sa dy
funk cjo no wa nia bran ży even to wo -kon fe -
ren cyj nej, co da ło mu spo rą wie dzę, któ rą
od 20 lat wy ko rzy stu je w ży ciu za wo do -
wym. 

Był kie row ni kiem ar ty stycz nym klu bu
stu denc kie go Trops w Gdań sku, pra co wał
tak że w dzia le event mar ke tin gu agen cji J.I.
Mar ke ting (EB). Od 1999 ro ku jest wła ści -
cie lem A.S. Pro duc tion, któ rą w 2001 ro ku
prze mia no wał na agen cję Li ve, spe cja li zu -

ją cą się w świad cze niu usług mar ke tin go -
wych, w tym w pro duk cji kam pa nii pro mo -
cyj nych i even tów. Zor ga ni zo wał wie le
spek ta ku lar nych im prez, w tym m.in. kon -
cer ty z cy klu Ży wiec Mę skie Gra nie, Ve rva
Stre et Ra cing, Mon ster Jam, pik ni ki He al -
thA he ad, Red Bull Cor ri da On The Flo or 
i pre mie rę Mer ce de sa CLS – Wit man. 

W swo ich dzia ła niach nie kon cen tru je się
na pro duk cjach even tów jed ne go ty pu. Ma
w struk tu rze agen cji ze spo ły re ali zu ją ce
kon fe ren cje czy im pre zy in te gra cyj ne dla
kil ku dzie się ciu osób, jak rów nież spe cja li -
stów od ko or dy na cji wy da rzeń ma so wych,
któ re od wie dza kil ka dzie siąt ty się cy wi -
dzów. Lo ka li za cje re ali zo wa nych przez Ar -
ka diu sza Sto lar skie go even tów to w za leż -
no ści od po trzeb i ro dza ju wy da rze nia za -
rów no ho te le i cen tra kon fe ren cyj ne na te -
re nie ca łej Pol ski, jak i obiek ty spor to we,
sta dio ny pił kar skie lub prze strzeń miej ska.
Do pra cy naj bar dziej mo ty wu ją go lu dzie,
no we wy zwa nia i chęć po sze rza nia swo ich
ho ry zon tów. 

AArrkkaaddiiuusszz
SSttoollaarrsskkii
właściciel
Live

Od po nad 17 lat zwią za ny z ko mu ni ka -
cją mar ke tin go wą i ryn kiem BTL. W
agen cji Jet Events prze szedł wszyst kie
moż li we szcze ble ka rie ry za wo do wej w
dzia le ob słu gi klien ta – od ac co unt exe cu -
ti ve do ac co unt di rec to ra. Do świad cze nie
zdo by wał ob słu gu jąc m.in. ta kich klien -
tów jak PTK Cen ter tel, Co ca Co la, Bosch,
Sie mens, HP czy ING Bank. Od 2009 ro -
ku na sta no wi sku dy rek to ra za rzą dza ją ce -
go jest od po wie dzial ny za ca ło kształt
dzia łań ope ra cyj nych agen cji, w tym za
kon tak ty z klien ta mi, nad zór nad pra cą
ze spo łu, kon tro lę ja ko ści ofe ro wa nych

pro duk tów i usług, za an ga żo wa nie w dzia -
ła nia New Biz nes, roz wój i szko le nia.
Gru pa mi do ce lo wy mi przy go to wy wa nych
przez nie go wy da rzeń są naj czę ściej pra -
cow ni cy kor po ra cji i przed się biorstw, ka -
dra me na dżer ska, part ne rzy biz ne so wi
kon kret nych or ga ni za cji, kon su men ci do -
ce lo wi, spo łecz no ści lo kal ne, me dia oraz
śro do wi ska opi nio twór cze. Licz ba uczest -
ni ków or ga ni zo wa nych przez agen cję im -
prez za wie ra się w prze dzia le od kil ku do
na wet kil ku ty się cy osób. 

Dla Ja ro sła wa Są de ja prio ry te to we jest
bez pie czeń stwo osób bio rą cych udział 
w przy go to wy wa nych przez Jet Events im -
pre zach. W ce lu je go za pew nie nia wy ko rzy -
stu je za rów no we wnętrz ne pro ce du ry kon -
tro l ne, jak i re gu lar ne szko le nia oraz kon -
sul ta cje ze spe cja li sta mi, a tak że ich ak tyw -
ny udział w ra mach pro wa dzo nych pro jek -
tów. Współ pra cow ni cy po strze ga ją go ja ko
oso bę pra co wi tą i do świad czo ną. Za wsze
znaj dzie czas dla ro dzi ny i przy ja ciół. 

JJaarroossłłaaww
SSąąddeejj
dyrektor zarządzający
Jet Events
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Ka ta rzy na Bo bow ska po strze ga na jest
przez ze spół, któ rym kie ru je, ja ko oso ba
otwar ta, uśmiech nię ta i peł na ener gii oraz
mo ty wa cji. Jed nak jest rów nież kon kret na 
i wy ma ga ją ca, zda jąc so bie spra wę z te go, że
są to ce chy bar dzo waż ne dla oso by pra cu -
ją cej w prze my śle spo tkań. Wie o tym, już
od daw na, gdyż swo je pierw sze kro ki 
w bran ży sta wia ła w wie ku kil ku na stu lat ja -
ko ho stes sa. Pierw szy po waż ny pro jekt,
przy któ rym pra co wa ła, re ali zo wa ny był dla
PKO SA w Bu da pesz cie. Miała wtedy

ledwo ukończone 18 lat. Na stęp nie współ -
pra co wa ła z agen cja mi Ver so Pol ska i Gre -
en fish, re ali zu jąc pro jek ty dla ING Le ase
czy Wy bo ro wa SA. Ko lej ny etap jej ka rie ry
to za rzą dza nie dzia łem kon fe ren cji Ha rvard
Bu si ness Re view Po land. Wła śnie w tym
miej scu po zna ła swo je go men to ra Paw ła
Ra bie ja. Jak twier dzi, to on po ka zał jej, że w
tej pra cy je dy ne ogra ni cze nie sta no wi wła -
sna wy obraź nia. W 2008 ro ku roz po czę ła
or ga ni zo wa nie cen trum kon fe ren cyj ne go
dla mię dzy na ro do wej fir my Ad gar. Jej pra ca
zo sta ła do ce nio na, ob ję ła sta no wi sko za -
rząd cy no wo po wsta łe go Cen trum Kon fe -
ren cyj ne go Ad gar Pla za. Uwa ża, że głów -
nym pro ble mem bran ży jest brak in te gra cji,
po nie waż przez to ry nek MI CE mo że być
po strze ga ny ne ga tyw nie w in nych śro do wi -
skach. W pra cy naj waż niej szy jest dla niej
czło wiek, po nie waż jej zda niem bran żę spo -
tkań two rzą cha ry zma tycz ni lu dzie i to re la -
cje po mię dzy ni mi są w niej naj waż niej sze. 

KKaattaarrzzyynnaa
BBoobboowwsskkaa
Adgar Plaza Conference Centre
manager Centrum Konferencyjne
Adgar Plaza

Sta ra się pod cho dzić re ali stycz nie do pro jek tów, któ re
pro wa dzi. Ja sno oce nia szan se na po wo dze nie dzia łań i
sta ra się w spo sób od po wie dzial ny i przej rzy sty prze ka -
zy wać je swo im klien tom i współ pra cow ni kom. W wol -
nych chwi lach słu cha mu zy ki, bez któ rej nie wy obra ża
so bie ży cia. Uwa ża, że pie nią dze są po to, by ogra ni -
cza ła nas tyl ko na sza wła sna wy obraź nia.

Biz nes to dla nie go sy no nim kre atyw no ści. Lu bi, gdy
wszyst ko idzie zgod nie z pla nem. Aby nie my śleć 
o pra cy w do mu, zo sta wia lap top w biu rze i idzie po -
grać w squ asha. Gdy ma tro chę wię cej wol ne go cza -
su, po dró żu je. Uwa ża, ze naj waż niej szym wy znacz ni -
kiem suk ce su jest sa tys fak cja, a pie nią dze są po to,
aby re ali zo wać ma rze nia.

Mar ci na Glin kę cie szy każ de wy da rze nie, któ re or ga ni -
zo wa ne jest w je go ho te lu, na wet je śli je go bu dżet to
je dy nie 500 zł, cho ciaż naj bar dziej do pra cy mo ty wu ją
go kon trak ty pod pi sy wa ne na or ga ni zo wa nie du żych
wy da rzeń. Biz nes to dla nie go sy no nim suk ce su. Jed -
nak po mię dzy obo wiąz ka mi za wo do wy mi za wsze po -
tra fi zna leźć czas dla bli skich. W wol nych chwi lach lu -
bi też oglą dać fil my i roz ma wiać ze swo ją ro dzi ną.

Naj więk szy wpływ na ży cie za wo do we
Mar ci na Glin ki mia ła je go ma ma, po nie -
waż to ona po le ci ła mu ho te lar stwo i ga -
stro no mię. Dla te go już od po nad 16 lat
zwią za ny jest z tą bran żą. Pra cę w Air port
Ho tel Okę cie roz po czął od sta no wi ska re -
cep cjo ni sty. Stam tąd awan so wał do Dzia -
łu Sprze da ży. Kie dy w ho te lu or ga ni zu je
du żą im pre zę, po tra fi za ka sać rę ka wy 
i pra co wać ra zem ze swo im ze spo łem, na -
wet je śli trze ba prze no sić sto ły czy za wie -
szać de ko ra cję. Z te go po wo du współ pra -
cow ni cy, opi su jąc go uży wa ją naj czę ściej
ta kich okre śleń jak sym pa tycz ny i chęt ny

do po mo cy. Je go za an ga żo wa nie do ce nia -
ne jest nie tyl ko przez współ pra cow ni -
ków, ale przede wszyst kim klien tów. Na
sta łe współ pra cu je z ta ki mi fir ma mi jak
Ca sto ra ma, Bernd son, Ho use of Skills czy
KPMG. Za swój naj więk szy za wo do wy
suk ces uzna je po zy ska nie klien ta i kon -
trak tu na su mę 500 000 zł net to. Do wa -
run ków re zer wa cji sta ra się pod cho dzić
ela stycz nie, aby za do wo lić po trze by swo -
ich klien tów. 
Za naj więk szy atu ty ho te lu, w któ rym
pra cu je, oprócz je go po ło że nia z da la od
ha ła śli we go cen trum War sza wy, uwa ża
swo ich współ pra cow ni ków, któ rzy sta ra ją
się speł niać każ de ży cze nie klien ta oraz
pysz ną kuch nię. W pra cy wy zna je za sa dę,
że naj waż niej sza jest uczci wość, zwłasz -
cza w re la cjach po mię dzy klien tem, a ho -
te lem. Dla te go też za je den z po waż niej -
szych pro ble mów bran ży uwa ża dzia łal -
ność nie uczci wych por ta li in ter ne to wych
sprze da ją cych po ko je.

MMaarrcciinn  
GGlliinnkkaa  
sales manager
Airport Hotel Okęcie

Ukoń czył stu dia wyż sze w za kre sie tu ry -
sty ki oraz za rzą dza nia i mar ke tin gu. Swo je
pierw sze kro ki w bran ży MI CE sta wiał w
Ho te lu Ama deus w Kra ko wie, w któ rym
pra co wał od 2000 ro ku. Z Uzdro wi skiem
Ko pal nia So li Boch nia zwią za ny jest od
2003 ro ku, po cząt ko wo ja ko za stęp ca dy rek -
to ra ds. klien tów kor po ra cyj nych, a od 2010
ro ku ja ko dy rek tor ds. mar ke tin gu. W tym
uni kal nym obiek cie, jak pod kre śla, or ga ni zo -
wał even ty dla ta kich firm jak IBM, Gaz -Sys -
tem, Co march, HSBC czy Shell. Waż ne w
pra cy To ma sza Flo rycz ka są za sa dy od po -

wie dzial ne go biz ne su. Przy re ali za cji even -
tów ra zem ze swo im ze spo łem zwra ca uwa -
gę na aspek ty zwią za ne z eko lo gią i pro gra -
ma mi spo łecz ny mi. W ra mach spe cjal nie wy -
od ręb nio nej prze strze ni uczest ni cy or ga ni -
zo wa nych przez nie go w tym ro ku wy da rzeń
wraz z ro dzi na mi sa dzi li drze wa i bu do wa li
karm ni ki dla zwie rząt. Pod kre śla, że w swo -
jej pra cy kie ru je się przede wszyst kim uczci -
wo ścią, któ rą trak tu je ja ko pod sta wo wą za -
sa dę bran żo wej ety ki. Jak sam twier dzi, ni -
gdy nie pro po nu je roz wią zań, któ re ne ga -
tyw nie wpły wa ją na ja kość usług i na ra ża ją
pro jekt. Wy cho dzi z za ło że nia, że cza sa mi
le piej od pu ścić niż or ga ni zo wać coś za
wszel ką ce nę. We dług nie go pro ble mem
bran ży są m.in. prze pi sy praw ne, któ re na le -
ży do pre cy zo wać. Jak za uwa ża, obec nie
dość czę sto w za kre sie usług noc le go wych
klient jest wpro wa dza ny w błąd po nie waż
pre zen to wa na ce na nie ma nic wspól ne go 
z rze czy wi sto ścią. Naj lep szą mo ty wa cję do
pra cy sta no wi dla To ma sza Flor czy ka za ufa -
nie ze stro ny klien tów. 

TToommaasszz
FFlloorrcczzyykk
dyrektor ds. marketingu 
Uzdrowisko Kopalnia Soli
Bochnia
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Aga ta Krzy wa nia jest ab sol went ką so cjo lo -
gii na Wy dzia le Eko no micz no -Rol ni czym
Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go.
Kształ ce nie kon ty nu owa ła na Wy dzia le Hu -
ma ni stycz nym, gdzie w ra mach stu diów
uzu peł nia ją cych zro bi ła spe cj la iza cję z ko -
mu ni ko wa nia spo łecz ne go i do radz twa. Na -
stęp nie w Por tu ga li skoń czy ła so cjo lo gię na
Wy dzia le Eko no mii, So cjo lo gii i Za rzą dza -
nia Uni ver si da de de Trás -os -Mon tes e Al to
Do uro, Vi la Re al. Jej ka rie ra za wo do wa roz -
po czę ła się w fir mie Rand stad, gdzie pra co -

wa ła ja ko asy stent ka biu ra i ze spo łu kon sul -
tan tów. Na stęp nie w fir mie Pro max Phar ma
Au to ry zo wa na Agen cja Ban ku Mil len nium
zaj mo wa ła się re kru ta cja pra cow ni ków. Do -
pie ro w Agen cji Re kla mo wej Plej za ję ła się
or ga ni za cją even tów. Ja ko event & sa les ma -
na ger w Klu bie i Te atrze Ca pi tol, zaj mu je się
or ga ni za cją i ko or dy na cją wy da rzeń biz ne -
so wych. Stwo rzy ła osob ną mar kę – Ca pi tol
Events, pod któ rej na zwą kry je się we -
wnętrz na agen cja even to wa, kom plek so wo
ob słu gu ją ca każ de wy da rze nie w klu bie i te -
atrze. Pod czas swo jej pra cy na róż nych sta -
no wi skach na uczy ła się, że naj waż niej si dla
niej są lu dzie. Dla te go sta ra się wszyst kich
swo ich współ pra cow ni ków nie za leż nie od
sta no wi ska, ja kie pia stu ją, trak to wać jak
rów nych part ne rów, ma jąc na dzie ję, że oni
po strze ga ją ją w ta ki sam spo sób. Biz nes to
dla niej sy no nim re la cji mię dzy ludz kich 
i pie nię dzy, po nie waż uwa ża, że od tych
dwóch czyn ni ków za le ży wszyst ko.

AAggaattaa
KKrrzzyywwaanniiaa  
event & sales manager
Klub i Teatr Capitol

Naj więk szy wpływ na ka rie rę za wo do wą Aga ty Krzy wa -
ni mia ła jej am bi cja. Dla te go to wła śnie pla ny na przy -
szłość są dla niej naj lep szą za chę tą do dzia ła nia. Pie nią -
dze są dla niej środ kiem, aby re ali zo wać swo je ży cio we
pla ny i ma rze nia. Jed nak w dą że niu do suk ce su ni gdy
nie za po mi na o swo ich bli skich i chwi li od po czyn ku.
Wte dy gra w Gu itar He ro i słu cha płyt zespołu Me tal li ca.  

Wy znacz ni kiem suk ce su dla Ma rii Łu ka siak jest fakt,
że ktoś z part ne rów biz ne so wych zgło sił jej kan dy da -
tu rę do Oso bo wo ści Ro ku MI CE Po land. Pie nią dze są
dla niej po to, że by móc spra wiać przy jem ność naj -
bliż szym. Za wsze znaj dzie dla nich czas, zwłasz cza
dla swo je go 8-le te ni go syn ka. Do pra cy naj le piej mo -
ty wu je ją jej ze spół i klien ci. Jak sa ma twier dzi, je śli
do niej dzwo nią to zna czy, że na dal jest im po trzeb na. 

Elż bie ta Ma łec ka uwa ża, że naj więk sze pro ble my
bran ży spo tkań to du ża licz ba po wsta ją cych agen cji
bez żad ne go przy go to wa nia, brak pro fe sjo na li zmu
czy też nie uczci wość przed sta wi cie li bran ży. Jak
sa ma o so bie mó wi, do pra cy pcha ją ja kaś we -
wnętrz na si ła, więc trud no jest jej ode rwać się od
obo wiąz ków i nie my śleć o nich. Mi mo te go za wsze
znaj dzie czas dla ro dzi ny. Wy znacz ni kiem suk ce su
jest dla niej sa tys fak cja.

Elż bie ta Ma łec ka ja ko dy rek tor dzia łu
sprze da ży w Ho te lu Ossa Con gress & Spa
stoi na cze le 12-oso bo we go ze spo łu. Jej
współ pra cow ni cy po strze ga ją ją ja ko li de -
ra. W re la cjach z klien ta mi i współ pra cow -
ni ka mi naj waż niej sza jest dla niej god ność
dru gie go czło wie ka oraz lo jal ność. Za rów -
no w pra cy, jak i w ży ciu prywatnym sta -
wia na uczci wość, sza cu nek i rze tel ność. 

Naj waż niej sze jest dla niej słu cha nie
klien ta, zro zu mie nie je go po trzeb i szu ka -
nie od po wied nich roz wią zań. Waż ne jest
tak że to, aby prze by wać ze swo imi klien ta -
mi od po cząt ku aż do sa me go koń ca re ali -
za cji, aby w każ dym mo men cie mo gli na

nią li czyć. Dla te go też naj więk szą sa tys fak -
cję czu je, gdy mo że po móc in nym. Du żo
cza su Elż bie ta Ma łec ka po świę ca też roz -
wo jo wi swo je mu i swo je go ze spo łu.
Uczest ni cy w warsz ta tach, wy kła dach i
kon fe ren cjach, któ re po ru sza ją te ma ty kę
zwią za ną z bran żą MI CE i ho te lar ską.
Zdo by tą w ten spo sób wie dzę sta ra się
prze ka zać swo im ko le gom -współ pra cow -
ni kom. Jest oso bą ener gicz ną, na sta wio ną
po zy tyw nie do lu dzi i ota cza ją cej ją rze czy -
wi sto ści. To wła śnie ener gia i opty mizm
mia ły naj więk szy wpływ na jej ścież kę za -
wo do wą. 

Or ga ni zu jąc even ty czy róż ne go ro dza ju
im pre zy, sta ra się przed sta wiać swo im
klien tom atrak cyj ne bu dże ty dzię ki se zo -
no wym ce nom, vo uche rom czy ofer tom
spe cjal nym. Dla te go też klien ci czę sto do
niej wra ca ją. Wśród nich znaj du ją się fir my
far ma ceu tycz ne, ban ki, fir my sa mo cho do -
we, spo żyw cze, in for ma tycz ne, ad mi ni stra -
cji pu blicz nej czy ubez pie cze nio we. Twier -
dzi, że pie nią dze są po pro stu po to, że by je
wy da wać. 

EEllżżbbiieettaa
MMaałłeecckkaa
dyrektor działu sprzedaży 
Hotel Ossa Congress & SPA
Grupa Trip 

Jej ka rie ra od za wsze zwią za na by ła 
z bran żą ho te lar ską. Za czy na ła ja ko re cep -
cjo nist ka, ale szyb ko zdo by wa ła ko lej ne
awan se. Za wo do wo zwią za na by ła z ta ki -
mi sie cia mi jak Mar riott, gdzie pra co wa ła
ja ko key ac co unt ma na ger i dy rek tor
sprze da ży czy Star wo od, w któ rej peł ni ła
funk cję key ac co unt ma na ge re i dy rek tor
sprze da ży na Pol skę. W Gru pie ho te lo wej
Or bis zaj mu je sta no wi sko MI CE key ac co -
unt ma na ge ra i dy rek to ra sprze da ży glo -
bal nej. 

We dług niej naj waż niej szym wy znacz ni -
kiem ja ko ści usług w obiek tach, któ re re -

pre zen tu je, jest ela stycz ność w sto sun ku
do po trzeb i ocze ki wań klien ta oraz do -
świad czo ny i od da ny per so nel. Dla te go
bar dzo waż ne jest dla niej to, że by jej ze -
spół sta le pod no sił swo je kwa li fi ka cje, ko -
rzy sta jąc z róż ne go ro dza ju szko leń.  

W swo jej pra cy sta ra się wpro wa dzać
ofer tę, któ ra nie bę dzie opie ra ła się na jed -
nym ho te lu. Chce bu do wać lo jal ność klien -
ta, ofe ru jąc pro dukt róż no rod ny co do lo -
ka li za cji i stan dar du, a jed no cze śnie gwa -
ran tu ją cy te sa me, sta łe wa run ki współ pra -
cy. I to nie tyl ko w Pol sce, ale na ca łym
świe cie. Kie ru je się za sa dą, że wszy scy
klien ci i part ne rzy biz ne so wi są tak sa mo
waż ni bez wzglę du na pry wat ne sym pa tie 
i an ty pa tie. Jak pod kre śla, klu czo wa jest
otwar tość i uczci wość w ko mu ni ka cji, ja -
sne i szcze re prze ka zy wa nie ocze ki wań
wo bec swo ich klien tów i pra cow ni ków. Te -
go sa me go ocze ku je od swo ich part ne rów
biz ne so wych. Ba rie ry kul tu ro we prze kro -
czy ła, gdy za mknę ła umo wę w któ rej stro -
na mi by li: Hisz pan, Fran cuz i Chor wat.

MMaarriiaa
ŁŁuukkaassiiaakk
dyrektor sprzedaży globalnej 
w Orbis SA/Accor Polska
Accor Polska
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Pa weł Py tla kow ski jest ma gi strem eko no -
mii i ab sol wen tem Wyż szej Szko ły Han dlu 
i Fi nan sów Mię dzy na ro do wych, kie run ku
tu ry sty ka i ho te lar stwo. W ho te lu Co ur ty ard
by Mar riott War saw Air port pra cu je od po -
cząt ku ist nie nia obiek tu, czy li od 2003 ro ku,
a przez ostat nie 5 lat peł nił funk cję za stęp cy
dy rek to ra dzia łu sprze da ży, aż w 2011 ro ku
awan so wał na sta no wi sko dy rek to ra sprze -
da ży i mar ke tin gu. Swo ją ka rie rę ho te lar ską
roz po czął ja ko kel ner w re stau ra cji War saw
Mar riott. Bar dzo szyb ko awan so wał na sta -

no wi ska re stau rant su per vi sor, re stau rant
ma na ger, a na stęp nie ca te ring sa les ma na -
ger, aby w koń cu swo je zdol no ści wy ko rzy -
stać w dzia le sprze da ży ho te lu. Za nim prze -
szedł do Co ur ty ard by Mar riott War saw,
przez po nad rok zdo by wał do świad cze nie w
ho te lu Air port Ho tel Okę cie, ja ko sa les ma -
na ger. Kie dy do wie dział się o bu do wie Co -
ur ty ar da, po trak to wał to ja ko wy zwa nie i
po wrót do ko rze ni. Jak pod kre śla, miał
szczę ście pra co wać w eki pie przy go to wu ją -
cej ho tel do otwar cia. 

W swo jej pra cy wy zna je za sa dę – je śli nie
lu bisz lu dzi, nie pra cuj w usłu gach. Dla te go
też w kon tak tach z klien ta mi sta ra się wy ka -
zy wać mak sy mal ną em pa tią, otwar to ścią i
ela stycz no ścią. Pew nie dla te go współ pra -
cow ni cy po strze ga ją go ja ko wy ma ga ją ce go,
ale „do ra ny przy łóż”. Wy znacz ni kiem suk -
ce su jest dla nie go po czu cie speł nio ne go
obo wiąz ku wo bec ho te lu i ro dzi ny oraz za -
spo ko je nie am bi cji oso bi stych. 

PPaawweełł
PPyyttllaakkoowwsskkii  
dyrektor sprzedaży i marketingu 
Courtyard by Marriott Warsaw
Airport

Do pra cy mo ty wu je go ra dość z do star cza nia za do wo -
le nia go ściom i klien tom ho te lu, pro fe sjo nal nej i sper -
so na li zo wa nej ob słu gi oraz przy jem ność czer pa na z
pra cy w do bo ro wym ze spo le. Aby nie my śleć o pra cy
w do mu, pla nu je wy jaz dy z ro dzi ną na nar ty lub nad
go rą ce mo rze. Na wet gdy jest bar dzo za pra co wa ny,
za wsze znaj dzie czas dla swo ich trzech có re czek. 

Współ pra cow ni cy po strze ga ją Mi cha ła Świ go sta ja ko
po zy tyw nie na sta wio ne go do ży cia czło wie ka z du żą
daw ką mo ty wa cji do cią głe go wpro wa dza nia zmian na
lep sze. W biz ne sie naj waż niej sze są dla nie go re la cje 
z ludź mi. Gdy wi dzi moż li wość i ob szar, w któ rym
moż na prze kro czyć ba rie ry kul tu ro we, nie wa ha się,
aby te go do ko nać. Wy znacz ni kiem suk ce su są dla nie -
go co dzien ny spo kój du cha i szczę ście we wnętrz ne.

Re na ta Tyl ka jest oso bą ak tyw ną i opty mi stycz nie pa -
trzą cą na świat. Po sia da wie le pa sji, do któ rych za li cza -
ją się m.in. pi sa nie ksią żek i po dró że, któ re są oka zją
do prze kra cza nia kul tu ro wych ba rier. Pie nią dze trak tu je
ja ko po moc w re ali za cji ma rzeń. Naj więk szą mo ty wa cją
do pra cy jest dla niej każ dy za do wo lo ny i uśmiech nię ty
klient. Jest bar dzo am bit na, suk ces to dla niej przede
wszyst kim wy so ka ja kość re la cji z klien tem.

Re na ta Tyl ka zwią za na jest z bran żą ho te -
lar ską od po nad pię ciu lat. Ukoń czy ła Uni -
wer sy tet Co lo ra do w Co lo ra do Springs w
Sta nach Zjed no czo nych. Tam też sta wia ła
swo je pierw sze kro ki za wo do wej ka rie ry,
pra cu jąc ja ko dy rek tor ds. sprze da ży, mar ke -
tin gu i Pu blic Re la tions w Eden Ni te Club.
Ko lej nym eta pem jej ka rie ry w bran ży spo -
tkań by ła pra ca na sta no wi sku event ma na -
ge ra w The Chey en ne Mo un ta in Re sort. 
Z Co lo ra do Springs wy je cha ła De nver, by 
w 2007 ro ku w The War wick De nver Ho tel
ob jąć sta no wi sko me na dże ra ds. or ga ni za cji
kon fe ren cji. Do Pol ski przy je cha ła w 2011 

i roz po czę ła pra cę w War saw Mar riott Ho tel
na sta no wi sku dy rek to ra ds. sprze da ży gru -
po wej. Swo ją dzia łal no ścią sta ra się pro mo -
wać Pol skę i War sza wę ja ko atrak cyj ną de -
sty na cję biz ne so wą, m.in. uczest ni cząc w ta -
kich wy da rze niach bran żo wych jak IMEX,
IMEX Ame ri ca czy EIBTM. Przy zna je, że ja -
ko nie po praw na per fek cjo nist ka jest wiel ką
zwo len nicz ką roz wo ju. Wszel kie szko le nia,
kon fe ren cje oraz pu bli ka cje w pra sie bran żo -
wej są dla niej na gro dą za do tych cza so we
osią gnię cia i sa tys fak cją z wy ko ny wa ne go
za wo du. Jak sa ma twier dzi, bran ża ho te lar -
ska ni gdy nie stoi w miej scu, osią gnąć per -
fek cjo nizm w tej dzie dzi nie jest nie mal że
nie moż li we. Po dej mo wa nie jed nak ta kie go
wy zwa nia jest „grą war tą świecz ki”, gdyż
do świad cze nie, kwa li fi ka cje i suk ce sy zdo -
by wa ne po dro dze nie tyl ko czy nią z osób
pra cu ją cych w tej bran ży do brych han dlow -
ców, ale rów nież god nych lu dzi. Pod sta wą
ety ki bran żo wej, jak i ogól nie ludz kie go po -
stę po wa nia jest dla niej za sa da „trak tuj bliź -
nie go swe go, jak sie bie sa me go”.

RReennaattaa  
TTyyllkkaa
dyrektor ds. sprzedaży grupowej 
Marriott Warsaw Hotel

Na co dzień w swo jej pra cy Mi chał Świ -
gost od po wia da za re ali za cję bu dże tu sie ci
oraz mo ty wo wa nie i bu do wa nie sie cio wej
struk tu ry sprze daw ców. Do świad cze nie
za wo do we zdo by wał w dzia łach sprze da ży
i mar ke tin gu ho te li w So po cie i Biel sku
Bia łej, w któ rych pra co wał w su mie 9 lat.
Sta ra się rów nież uczest ni czyć we wdra ża -
niu wie lu in no wa cyj nych roz wią zań w na -
le żą cych do sie ci obiek tach jak np. no wo -
cze sne sys te my re zer wa cji on li ne czy ko -
mu ni ka cja so cial me dia. Dba nie tyl ko 
o roz wój ho te li, ale tak że o swój wła sny.
Uczest ni czył m.in. w szko le niach do ty czą -
cych tech nik sprze da ży. Zdo był tak że dy -

plom Wyż szej Szko ły Sprze da ży oraz cer -
ty fi kat Ho tel Re ve nue Ma na ge ment – Cor -
nell Uni ver si ty USA. W pra cy kie ru je się
za sa dą win -win. Waż na jest dla nie go
trans pa rent ność re la cji z part ne ra mi biz -
ne so wy mi oraz cią gła dba łość o re la cje 
z klien ta mi sie ci. Jak pod kre śla, aby dbać 
o bu dże ty swo ich klien tów, przy kła da du -
żą uwa gę do traf ne go in si gh tu kon su -
menc kie go oraz po praw nie pro wa dzo ne go
pro ce su sprze da ży. Do pra cy naj le piej mo -
ty wu ją go no we wy zwa nia i cie ka we pro -
jek ty, zwłasz cza te, któ re wy ma ga ją od
nie go więk sze go niż za zwy czaj wy sił ku.
Naj więk szym pro ble mem bran ży spo tkań
jest nie sta bil na po li ty ka ce no wa w po -
szcze gól nych ka na łach sprze da ży, któ ra,
jak sam pod kre śla, pro wa dzi do ka ni ba li -
zmu po wyż szych ka na łów. 

Kie dy wy peł ni za wo do we obo wiąz ki,
zaj mu je się tre nin ga mi bie go wy mi oraz
róż ny mi pra ca mi do mo wy mi. Za wsze też
znaj dzie czas dla swo jej ro dzi ny. 

MMiicchhaałł
ŚŚwwiiggoosstt
dyrektor sprzedaży i marketingu 
Qubus Hotel
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Wy star czy ło zer k nąć na ostat -
nie syl we stro we show w Pol sa -
cie i TVP, że by zo ba czyć, że są
dwie szko ły kon fe ran sjer ki –
cią głe wi ce i kum pel stwo, al bo
ele ganc ki dy stans, pół u śmie -
chy, „pro szę pań stwa”. Któ rą
pan wo li? 

W oby dwu po ru szam się swo -
bod nie. Tak na praw dę wszyst -
ko jest kwe stią sma ku. Je śli pro -
wa dzą cy ma po czu cie sma ku, to
mo że ser wo wać naj bar dziej ru -
basz ne dow ci py. A je śli nie ma,
to nie po mo gą sa lo no we ma nie -
ry czy smo king. Dru ga klu czo -
wa spra wa w tym fa chu to wy -
czu cie pu blicz no ści. Wspo mi -
nam o nim, bo rzecz wca le nie
jest ta ka oczy wi sta. By wa, że
kon fe ran sjer ko ja rzy się z za ba -
wia czem, tym cza sem je mu jest
bli żej do wo dzi re ja, z tą róż ni cą,
że wo dzi rej pro wa dził za ba wę
fi zycz nie, mó wiąc „a te raz kó -
łecz ko”, a kon fe ran sjer ro bi to
sa mo, tyl ko w umy słach: „a te -
raz po my śl cie o tym i tam tym”.
To nie show man, ra czej tro chę
psy cho log, a tro chę cza ro dziej,
któ ry pro wa dzi my śli i wy obraź -
nię uczest ni ków.

A co, jak ta wy obraź nia nie da -
je się obu dzić? Dwoi się pan i
troi, a pu blicz ność nic. Da się
ura to wać ta ki event, czy je dy ne,
co po zo sta je, to do trwać do
koń ca i za po mnieć?

Nic na si łę. Naj więk szy błąd,
ja ki moż na po peł nić, to pró ba
osią gnię cia cze goś za wszel ką
ce nę. To wie dza, któ rą ma każ -
dy ak tor. Je śli ktoś na 41. spek -
ta klu nie za śmie je się tak, jak na
po przed nich czter dzie stu, to nie
do ci skam. „Opo wiem sześć
dow ci pów, mo że za dzia ła” – je -
śli tak po my ślę, to klę ska mu ro -
wa na.

Jest chy ba jesz cze jed na sy tu -
acja, w któ rej trze ba ho no ro wo
ska pi tu lo wać – kie dy wjeż dża ją
ka na pecz ki i na po je. Chy ba, że
za wo do wiec po tra fi wy grać z
ka te rin giem...

Z nim się nie wy gra. Trze ba po
pro stu przejść płyn nie do po czę -
stun ku, wte dy sta je się czę ścią
wy stę pu. Ja zwy kle mó wię:
„Pro szę pań stwa, a te raz przed
pań stwem po suk ce sach w kra ju
i za gra ni cą... go lon ka w pi wie!”.

Nie złe. A pro pos tek stów –
sły sza łem, że do sto ma to lo gów
i far ma ceu tów moż na mó wić

„Dud kiem”, ale np. lu dzie
zwią za ni z mo to ry za cją wy ma -
ga ją, jak by to ująć... więk szej
do słow no ści.

Nic z tych rze czy. Pro wa dzę
im pre zy nie mal 20 lat, za li czy -
łem prak tycz nie wszyst kie
bran że. I od kry łem, że nie ma
cze goś ta kie go, jak typ bran żo -
wy, stan dar do wy bu dow la niec
al bo in for ma tyk. Są lu dzie, ta cy

lub sia cy. Pra cow ni cy prze cho -
dzą z fir my do fir my, z bran ży
do bran ży, wszę dzie tra fia ją się
sub tel ni hu mo ry ści i tro glo dy ci.

A po za tym ostat nio mniej za -
chę cam do za ba wy, a bar dziej
sta ram się nie prze szka dzać. Po
la tach ob ser wa cji im prez fir mo -
wych wy my śli łem me to dę, któ -
rą na zwa łem „nie in wa zyj ne an -
ga żo wa nie uczest ni ków". W
skró cie „NAU”...

Do brze brzmi, jak NLP czy
die ta Du ka na. Mo że war to na -
pi sać pod ręcz nik al bo za ło żyć
ja kąś szko łę?

Chy ba otwo rzę, bo to się
spraw dza w więk szo ści even -
tów. Ca ły wic po le ga na tym,
że by nie mę czyć. Więk szość
osób, któ re bio rą udział w
even tach fir mo wych, szko le -
niach czy im pre zach mo ty wa -
cyj nych, jest zwy czaj nie zmę -
czo nych. Ca ły dzień słu cha li
wy kła dów, kla ska li, ktoś im
cią gle mó wił, co ma ją ro bić. Te -
raz cze ka ich wie czór even to -
wy, na któ rym ka żą im tań czyć,
bie gać, ro bić przy sia dy. Da lej
bę dą w pra cy. No więc ocze ku -
ją kon kur sów, za cze pek ty pu
„a te raz wszy scy ra zem!” – a tu
za sko cze nie. Po pro stu baw cie
się. Pi szę sce na riu sze bez przy -
mu su, tak że by lu dzie mo gli się
ro ze rwać. Żad ne go po sztur chi -
wa nia i na krę ca nia, naj wy żej
cza sem ma łe do tknię cia, że by
po kie ro wać sy tu acją.

To zna czy, że w tym pi sa niu
na pan wol ną rę kę. Dziw ne,
by łem prze ko na ny, że sku pio -
ny na kon kret nym ce lu klient
biz ne so wy okre śla te mat i na -
rzu ca wi zję...

Je śli cho dzi o de biut czy od -
świe że nie pro duk tu, to na tu ral -
nie mu szę mó wić o nim. Ale
bez ło pa to lo gii. Żad ne go „Nasz
pro szek jest the best” i opo wie -
ści o mar ce. Klien ci ro zu mie ją,
że po dej ście pt. „sce na za wie ra
lo ko wa nie pro duk tu” jest sku -
tecz niej sze. Do wo dem mo da

NNiieeiinnwwaazzyyjjnniiee  aannggaażżuujjęę
uucczzeessttnniikkóóww
Re cep ta na uda ny event fir mo wy jest pro sta. Lu dzie są zmę cze ni ca łym dniem szko leń. Nie każ my im 
wie czo rem ska kać, kla skać i śmiać są na roz kaz. Niech się po pro stu ba wią. O sztu ce pro wa dze nia 
even tów roz ma wia my z Paw łem Bur czy kiem, ak to rem i kon fe ran sje rem z dwu dzie sto let nim do świad cze niem.
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By wa, że kon fe ran sjer ko ja rzy się z za ba wia czem, tym cza sem 
je mu jest bli żej do wo dzi re ja, z tą róż ni cą, że wo dzi rej pro wa dził 
za ba wę fi zycz nie, mó wiąc „a te raz kó łecz ko”, a kon fe ran sjer ro bi 
to sa mo, tyl ko w umy słach: „a te raz po my śl cie o tym i tam tym”. 
To nie show man, ra czej tro chę psy cho log, a tro chę cza ro dziej, 
któ ry pro wa dzi my śli i wy obraź nię uczest ni ków.’
‘



MMIICCEE  PPOOLLAANNDD  ssttyycczzeeńń  2200112224

OOssoobboowwoośśćć  RRookkuu

na ca łe spek ta kle z po dzia łem
na ro le i udzia łem ak to rów, w
któ re pro dukt jest tyl ko wple -
cio ny. Niech pan rzu ci ja kąś
mar kę...

Pol le na 2000. Sta roć, że by
nie by ło, że upra wia my kryp to -
re kla mę.

No więc przy cho dzi Ja mes
Bond do Q i mó wi, że mu si
prze my cić broń przez cło. A Q
na to, że ma ta ki su per pro szek,
Pol le na 2000, któ ry spra wia, że
znik nie nie tyl ko pi sto let, ale
na wet ca ły 007. Po czym pre -
zen tu je sześć in nych wy na laz -
ków, już nie zwią za nych z mar -
ką. Lu dzie chęt nie przy cho dzą
na pro mo cję pro duk tu, kie dy
mo gą się ba wić, a nie oglą dać
re kla my.

A eve ne ty fir mo we? PR ma -
na ger wy sy ła li stę wy tycz nych?

Kor po ra cje wca le nie są ta kie
skost nia łe. W przy pad ku im -
prez klient okre śla ra my. Pro si,
że by by ło śmiesz nie al bo że bym
na wią zał do cze goś, a po za tym
mam wol ną rę kę. Ja kiś czas te -
mu pi sa łem mo no log na staff
par ty She ra to na. Zle ce nio daw -
cy nie mie li po ję cia, co zro bię.
Kie dy za czą łem na rze kać na
ho tel, by li prze ra że ni. Ale po
chwi li lu dzie za czę li ze śmie chu
spa dać z krze seł, bo oka za ło się,
że mó wię z per spek ty wy ko goś
z we wnątrz. Na przy kład opo -
wia da łem, jak w re stau ra cji
wku rzy łem się, bo nie ma moz -
za rel li, a kel ner na to, że moz za -
rel la wy szła. A tak prze zy wa no
sze fa kuch ni. Wcze śniej przez
dwa ty go dnie krę ci łem się po
ho te lu i słu cha łem, jak pod -
wład ni na zy wa ją sze fów, zbie -
ra łem fir mo we le gen dy. Klient
mi za ufał. Opła ci ło się, bo za ło -
ga by ła au ten tycz nie ura do wa -
na, że ktoś mó wi o nich, a nie
le ci z pa mię ci pro spek tem fir -
mo wym.

Go rzej, je śli tra fi się kor po ra -
cyj ny biu ro kra ta, co to pod su -
wa go to we slo ga ny do wy gło -
sze nia. Da się ta kie go prze ko -
nać, że nie tę dy dro ga?

Nie spo tka łem się z kimś ta -
kim. Cho ciaż, mo że raz... Mia -
łem pro wa dzić pół to ra go dzin ny
event. Po pro szo no mnie, że bym
przy słał do kład nie roz pi sa ne
kwe stie, co kie dy po wiem.
Oczy wi ście za wsze przy go to -
wu ję się, ale do kład ny co do mi -
nu ty skrypt moż na na pi sać tyl -
ko do te le wi zji, gdzie wszyst ko
jest za pla no wa ne. Na dłu giej,
ży wej im pre zie nie da się prze -
wi dzieć wszyst kie go.

Na wet je śli sta wa ło się przed
pu blicz no ścią „nie raz, i nie
dwa, a z pa rę ty się cy ra zy”, jak
opo wia da pan na swo jej stro -
nie? 

Je śli coś mnie za ska ku je, to lu -
dzie. Nie spo dzian ki w ro dza ju
wy pad ków czy awa rii nie ro bią
na mnie wra że nia. Kie dyś na
im pre zie pod go łym nie bem za -
pa lił się ka bel. Sia da na gło śnie -
nie, ze spół nie mo że grać, więc
wy cho dzę na pro sce nium i za -
czy nam mó wić dow ci py. A
znam ich kil ka na ście ty się cy i
opo wia dam na ży cze nie, na za -
da ne sło wo. No więc opo wia -
dam i opo wia dam, w koń cu
stra ża cy po ka zu ją, że wszyst ko
gra, więc anon su ję ze spół i sły -
szę, że te raz bę dzie ka bret. Py -

tam: Jak to, a co z ka pe lą? –
Mó wi łeś przez pół to rej go dzi ny.

W ta kich sy tu acjach pro wa -
dzą cy ma czas na ana li zę, czy
le ci na au to ma cie, jak żoł nierz
pod ostrza łem?

Na au to ma cie. Nie za sta na -
wiam się dłu go, otwie ram
umysł, wy grze bu ję ja kąś wie dzę
i pły nę. To ma fa cho wą na zwę:
im pro wi za cja. Przy da je się nie
tyl ko kon fe ran sje rom. Uczę jej
stu den tów ak tor stwa.

Ła twiej ogar nia się eve net
biz ne so wy czy spo łecz ny, np.
cha ry ta tyw ny?

Każ dy przy pa dek jest in ny. Ja
uwiel biam au kcje. Od kil ku na -
stu lat co ro ku w Fil har mo nii

Olsz tyń skiej pro wa dzę wiel ką
au kcję Ak cji Ka to lic kiej.
Pięćset osób na wi dow ni, dwie
i pół go dzi ny nie ustan nej im -
pro wi za cji, show bu do wa ny
wo kół każ de go przed mio tu,
nic nie da się wcze śniej przy go -
to wać... To po tęż ny mo no dram
na ży wo, spa lam się na sce nie
jak w te atrze.

Sko ro wspo mniał pan o te -
atrze... Czę sto wszech stron ny
ak tor sta je się ofia rą jed nej
cha rak te ry stycz nej ro li. Gdzie
nie po ja wi się An drzej Gra -
bow ski, za wsze ktoś przy wo ła
Ferd ka Kiep skie go. Pan rów -
nież miał ta ki kul to wy se ria lo -
wy epi zod. „Luk sus” z „13. po -
ste run ku” też się tak przy kle ił?

Oj tak. Cią gle ktoś go wy cią -
ga. Ale mi to nie prze szka dza,
bo wiem, że pu blicz ność wi dzi
Bur czy ka, nie „Luk su sa”. Od -
kry łem to ja kieś dzie sięć lat te -
mu. Sie dzę w po cią gu i wi dzę,
że dwóch fa ce tów na sta cji po -
ka zu je na mnie. „Ty, patrz!”.
„Po ste ru nek” był jesz cze na to -
pie, więc spo dzie wam się „Luk -
su sa”, a sły szę: „Bur czyk!”.
Wte dy do tar ło do mnie, że lu -
dzie wie dzą, że zro bi łem coś
wię cej, niż se rial. No ale ja je -
stem szczę ścia rzem – uzbie ra ła
mi się okrą gła set ka ról, gra łem
w su per pro duk cjach i w ki nie
of fo wym, w tu zi nie ję zy ków, na
wszyst kich kon ty nen tach prócz
Au stra lii. Go rzej ma ktoś ta ki,
jak mój młod szy ko le ga, któ ry
przez czte ry la ta grał jed ną z
głów nych ról w se ria lu i za py tał
mnie kie dyś: Ty, na in nych pla -
nach też tak jest? Dla mło de go
ak to ra, któ ry nie za sma ko wał
róż nych prac, ta ka iden ty fi ka -
cja by wa trud na.

Pa mię tam, że ja kiś czas te mu
mie rzył się pan z czymś znacz -
nie trud niej szym od zwy kłej ko -
me dii, czy li ze stand -upem. Czy
te raz, kie dy ta for ma ka ba re tu
od ży wa w Pol sce, wej dzie pan
w to głę biej?

Wcho dzę w to bez prze rwy, na
każ dym even cie, ja ko do brze
za po wia da ją cy się kon fe ran sjer.
Za nim za cznę wy stęp, naj pierw
za po wia dam – stand -up jak się
pa trzy. No i czę sto do sta ję za -
mó wie nia na mo no lo gi na za da -
ny te mat. To już stand -up w sta -
nie czy stym.

Ta ki wszech stron ny kon fe -
ran sjer ma... No wła śnie, co?
Po czu cie hu mo ru, re fleks,
ogól ne oby cie, otwar tość?

Ma na na zwi sko Bur czyk. A
na imię Pa weł.

PA WEŁ BUR CZYK 
ak tor te atral ny i fil mo wy. Syn ak to rów Ire ny Te lesz -Bur czyk i Ste fa na Bur czy ka.
Jak sam żar tu je, wkrót ce bę dzie świę to wał 120-le cie pra cy ak tor skiej. Chciał
zo stać klau nem, ale uznał ak tor stwo za ła twiej sze. Skoń czył Pań stwo wą 
Wyż szą Szko łę Te atral ną im. Lu dwi ka Sol skie go w Kra ko wie, ale pierw sze 
kro ki w za wo dzie po sta wił już ja ko dzie się cio la tek. 
Od tam tej po ry za grał w kil ku set pro duk cjach fil mo wych (m.in. w „Bra cie na -
sze go Bo ga”, „Cwa le”), se ria lach („13. po ste ru nek”, „Ple ba nia”, „Sko rum po -
wa ni”, „Ży cie nad roz le wi skiem”) i spek ta klach Te atru Te le wi zji. Re gu lar nie wy -
stę pu je za gra ni cą, gdzie wbrew pol skie mu ko me dio we mu em ploi jest ob sa -
dza ny w ro lach szwarz cha rak te rów. Flir to wał z ka ba re tem w show „Stand-up.
Za bij mnie śmie chem”. Ak tor stwo zgrab nie łą czy z pra cą pe da go gicz ną i kon fe -
ran sjer ką – even ty pro wa dzi od bli sko 20 lat. Pry wat nie mąż i oj ciec oraz znaw -
ca wschod nich sztuk wal ki.
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Da vi de Odel la swo ją przy go dę z bran żą
MI CE roz po czął w Ber li nie, gdzie pra co wał
w jed nej z tam tej szych agen cji even to -
wych, przy go to wu jąc głów nie wy da rze nia
kul tu ral ne. 

Po po wro cie do Włoch po sta no wił da lej
kształ cić się w tym kie run ku. Rów no cze śnie,
ja ko fre elan cer współ pra co wał z miej sco wy -
mi PCO i ho te la mi. Za rę czył się z Po lką i w
ten spo sób tra fił do na sze go kra ju, gdzie roz -
po czął pra cę w Gru pie Trip. Jak mó wi, za -
rów no per so nal nie, jak i za wo do wo uzna je
to za swój naj więk szy suk ces w 2011 ro ku.
Moż li wość re ali zo wa nia pro jek tów „od ze -
ra”, roz wi ja nia swo ich kom pe ten cji i per ma -
nent ne go po sze rza nia ho ry zon tów spra wia
mu naj więk szą przy jem ność. Po dob nie jak
bar dzo do bra at mos fe ra pra cy i kom pe tent ni
współ pra cow ni cy. Odel la bar dzo wy so ko
oce nia umie jęt no ści Po la ków dzia ła ją cych w

bran ży MI CE. Je go zda niem lo kal ne co nven -
tion bu re aux, sto wa rzy sze nie MPI Po land, a
tak że wie le obiek tów kon fe ren cyj nych i ho -
te lo wych po przez ja kość ofe ro wa nych usług
i roz wią zań mo gło by stać się przy kła dem dla
wie lu po dob nych in sty tu cji dzia ła ją cych w
bar dziej roz wi nię tych kra jach Eu ro py Za -
chod niej. Jak przy zna je, głę bo ko wie rzy w
swo ją pra cę. Eks cy tu je go moż li wość pro mo -
cji miast, re gio nów i ca łej Pol ski. 

– Każ dy, kto re kla mu je miej sce, w któ rym
ży je, po wi nien je ko chać. Mnie się to uda ło,
dla te go lu bię, to co ro bię i je stem z te go dum -
ny. Obec nie zdo by wam wie dzę i do świad -
cze nie na te mat pol skie go pra wa, za sad biz -
ne su i za rzą dza nia. Fi nal nie chciał bym zo -
stać kon sul tan tem DMC i co nven tion bu re -
aux. Ta kie są mo je ma rze nia i pla ny za wo do -
we na naj bliż szą przy szłość – mó wi Da vi de
Odel la. 

Na gro dę „Od kry cie Ro ku MPI Po land”
przy zna no Da vi de Odel li, za ak tyw ne dzia ła -
nie w pol skim sek to rze MI CE. Do ce nio no w
ten spo sób je go pro fe sjo na lizm oraz ak tyw -
ność za wo do wą, a tak że pra cę w or ga ni za -
cjach, któ rych jest człon kiem (MPI, IC CA).
Po sia da umie jęt no ści nie zbęd ne w prze my śle
spo tkań, ta kie jak ła twość na wią zy wa nia
kon tak tów, otwar tość, chęć roz wo ju oso bi -

ste go i zdo by wa nia no wych umie jęt no ści. W
peł ni an ga żu je się w re ali zo wa ne pro jek ty, lu -
bi pra co wać w ze spo le i za ra ża in nych swo im
opty mi zmem. Jest ob co kra jow cem, któ ry w
cią gu nie speł na ro ku świet nie za adop to wał
pol ską kul tu rę, w peł ni się z nią utoż sa mia
oraz ak tyw nie pro mu je Pol skę za gra ni cą.
Odel la to tak że lau re at kon kur su IC -
CA/EIBTM Fo rum for Young Pro fes sio nals. 

OOddeellllaa  ooddkkrryyttyy pprrzzeezz  MMPPII  PPoollaanndd  

OO  kkoonnkkuurrssiiee
Pomysł stworzenia nagrody „Odkrycie Roku MPI
Poland” zrodził się już rok temu. Jego celem jest
wyróżnienie osób, które w ciągu ostatnich 12
miesięcy dzieki swojej kreatywności i
zaangażowaniu zaistniały na arenie polskiej
branży spot-kań. Nagroda ma na celu ukazanie
osób o dużym potencjale i ma być motywacją 
do kontynuacji podjętej drogi rozwoju osobistego.
MPI jest organizacja zrzeszającą ludzi i
pomagającą im rozwinąć skrzydła, wykorzystać
potencjał. Mamy nadzieje, że dzięki temu
prestiżowemu wyróżnieniu będziemy mogli
pomagać przyszłym liderom branży. Decyzję o
przyznaniu tytułu „Odkrycie Roku MPI Poland”
podejmuje kapituła, w której skład wchodzi
zarząd stowarzyszenia oraz przedstawiciel
redakcji „MICE Poland”.
Wojciech Liszka, prezes MPI Poland Club

DDaavviiddee  OOddeellllaa
event manager w warszawskim
oddziale Grupy Trip

Aktywne działanie dla polskiego rynku

Przedstawiciele MPI Poland
Club docenili zaangażowanie,
pasję i działalność w
stowarzyszeniach Davide
Odelli, przyznając mu pierwszy
w branżowej historii tytuł
„Odkrycie MPI Poland”. 
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CA TE GO RY: CU STO MER
Per so na li ty of the Year MI CE Po land 2011
Re na ta Ra zmuk, in ter nal com mu ni ca tion and event ma na ge ment 
at taché, Re nault Pol ska
Flu en cy in French, the out co me of a six -year stay in Fran ce, hel ped to de fi -
ne her ca re er path. After a year with No rau to Pol ska, she jo ined Re nault,
whe re she con ti nu es to work sin ce 1997 – first in the tra de se cre ta riat, la ter
as the as si stant of the fi nan ce and ad mi ni stra tion ma na ger and as the tra de
co or di na tion spe cia list. After a de ca de, she as su med the po si tion of the in -
ter nal com mu ni ca tion and event ma na ge ment at taché.

NO MI NE ES
Mar ta Drąż kie wicz, pro cu re ment spe cia list, IBM Pol ska
Gra du ate from ma na ge ment at the War saw Scho ol of Eco no mics and bu si -
ness ad mi ni stra tion at the Mid Swe den Uni ver si ty. Al so a BA di plo ma hol -
der from the He le na Chod kow ska Uni ver si ty of Ma na ge ment and Law. For
three years with IBM Pol ska, first as an in tern, then as pro cu re ment spe cia -
list. Re spon si ble for de ve lo ping so ur cing stra te gies and pro cu re ment pro -
ces ses wi thin the fra me work of the ma ny ca te go ries of pro ducts and se rvi -
ces pro cu red by IBM, with par ti cu lar em pha sis on the lat ter gro up.  

Piotr Glen, he ad of the spon so ring, pre ven tion and CSR te am, 
PZU Gro up
Con nec ted with in su ran ce com pa nies sin ce the ve ry be gin ning of his ca re -
er. For mer em ploy ee of ZU iR Po lo nia SA (now Uni que SA) and TU iR War ta
SA, for the last twe lve years with PZU, whe re he first su per vi sed the com -
pa ny’s mar ke ting ac ti vi ty in the vo ivo ide ship of Łódź and from 2009 he ads
the spon so ring, pre ven tion and CSR te am. Re spon si ble for bro adly de fi ned
spon so ring in PZU, the im ple men ta tion of the CSR stra te gy in the com pa -
ny, as well as the sta ging of nu me ro us events. 

An na La skow ska -Chwisz czuk, PR & Mar ke ting cor po ra te com mu ni ca -
tion ma na ger, Ca non Pol ska
With Ca non Pol ska for the last year, she spent the pre vio us ni ne years wor -
king for Tech Da ta Pol ska as the mar ke ting pro gram ma na ger. Her pro fes -
sio nal ca re er was al so con nec ted with the On du li ne Ma te ria ły Bu dow la ne
com pa ny and Ti mex Pol ska. In co ope ra tion with other Ca non de part ments,
she now sta ges events ma in ly aimed at the com pa ny’s bu si ness part ners. 

Mał go rza ta Le śniak, as si stant of the ge ne ral di rec tor, Hil ti Po land
Prior to jo ining Hil ti Po land, her pro fes sio nal ca re er was con nec ted with Ba -
sell Or len Po lyole fins, No kia Po land, Ne stle, Te tra Pak and the Na tio nal
Bank. Her cur rent ta sks in vo lve the or ga ni sa tion of bu si ness trips and cyc -
lic in cen ti ve tra vels (in c lu ding the ”Expe rien ce Eu ro pe an ca pi tals” pro gram -
me), often con nec ted with in cen ti ve and sa les sup port pro gram mes. Al so
re spon si ble for de ve lo ping cor po ra te events. 

Ka ta rzy na Ła siń ska, ju nior pro cu re ment ma na ger, Bay er Pol ska
Gra du ate from the Fa cul ty of Jo ur na lism and Mass Com mu ni ca tion at War -
saw Uni ver si ty and post -gra du ate ma na ge ment stu dies at the War saw
Scho ol of Eco no mics. In Bay er Pol ska she is re spon si ble for, i.e. Tra vel &
Event Ma na ge ment ca te go ries, in c lu ding the de ve lop ment of pro ce du ral -le -
gal con cepts, the or ga ni sa tion of ten ders, and the ne go tia tion of com mer -
cial terms and con di tions with air li nes, bo oking agen cies, ho tel ne tworks,
event agen cies and tra vel agen cies. Ła siń ska al so co or di na tes pro cu re ment
pro ces ses in the field of con fe ren ces, con gres ses, in cen ti ve trips and the
or ga ni sa tion of exhi bi tion stands. 

Ka ro li na Łu ka sik (Koł pac ka), De ve lop ment Pro grams co or di na tor,  Kraft
Fo ods Pol ska
Star ted her pro fes sio nal ca re er with the Art gu ard fo un da tion, la ter con nec -
ted with Me etings Ma na ge ment, Avon Co sme tics Pol ska and KBC ICT Se -
rvi ces. In Kraft Fo ods Pol ska she is re spon si ble for co or di na ting tra inings
and other de ve lop ment events, as well as co or di na ting the le ader ship com -
pe ten cies de ve lop ment pro gram me. Last year she ar ran ged re gio nal tra -
ining me etings, tra ining -in te gra tion trips, two se ries of me etings for a gro up
of 300 and 500 em ploy ees and events pro mo ting a he al thy li fe sty le.  

Ar tur Mać ko wiak, mar ke ting ma na ger, Mi cro soft Pol ska
His ca re er path in c lu ded wor king as the mar ke ting com mu ni ca tion ma na -
ger for No kia Po land, the de ve lop ment and stra te gy ma na ger for Sfe ria
(Pol sat Gro up) and the B2B mar ket mar ke ting ma na ger for Play. Sin ce
2009 con nec ted with Mi cro soft Pol ska, Mać ko wiak was its re pre sen ta ti ve
in de ve lo ping the Mi cro soft Tech no lo gy Sum mit. Or ga ni ser of the ”Your
com pa ny, your chan ce to suc ce ed” ga la and fi na les of the ”Ima gi ne Cup
2011” tech no lo gi cal con test. Mać ko wiak al so co or di na tes ac ti vi ties con -
nec ted with ar ran ging events for clients and bu si ness part ners, par ti cu lar ly
tho se re pre sen ting the tech no lo gy sec tor. 

Mag da le na Viel ha ber, FWS mar ke ting ac ti va tion ma na ger, Ca strol
Re spon si ble for B2B mar ke ting for au tho ri zed Ca strol se rvi ce sta tions, she
al so or ga ni sed in cen ti ve trips to Po land and abro ad and the med con fe ren -
ces aimed at the com pa ny’s staff and bu si ness part ners. Due to the for th -
co ming 2012 UEFA Eu ro pe an Fo ot ball Cham pion ship and Ca strol’s re la ted
spon so ring plans, Viel ha ber holds the po si tion of the tic ket & ho spi ta li ty
ma na ger re spon si ble for pro gram mes aimed at clients and im ple men ted for
the to ur na ment pur po ses. 

Fi lip We so łow ski, he ad of the mar ke ting te am, De kra Cer ti fi ca tion
A year after gra du ating from the Wro cław Uni ver si ty of Eco no mics, We so -
łow ski be ca me the mar ke ting ma na ger for the Ma mut Lo wer Si le sian ba -
king and pa stry com pa ny. To day, after twe lve years, he has bro ught up
three mar ke ting te ams, in flu en ced the launch and de ve lop ment of nu me ro -
us new brands, and or ga ni sed an im po sing num ber of events, me etings,
ga las, pic nics, in cen ti ve trips and tra ining me etings. Wor ked for Az za ni and
the Na my słów Bre we ry, whe re he cre ated the Zam ko we be er brand. Sin ce
2009 he ad of the De kra Cer ti fi ca tion mar ke ting te am, he is re spon si ble for
the com pa ny’s ima ge. 

CA TE GO RY: VE NUE MA NA GER
Per so na li ty of the Year MI CE Po land 2011
Ka ta rzy na Nie zgo da, di rec tor of the Cen tral Sa les Of fi ce of Vien na
In ter na tio nal Ho tel ma na ge ment in Po land, Vien na In ter na tio nal 
Ho tels & Re sorts
In vo lved with the ho tel in du stry sin ce the be gin ning of her pro fes sio nal ca re -
er. For mer em ploy ee of the Mer cu re Fry de ryk Cho pin, Mar riott and No vo tel
War sza wa Cen trum ho tels. Sin ce No vem ber 2010 with Vien na In ter na tio nal
Ho tel ma na ge ment AG, whe re she is re spon si ble for mar ke ting and sa les un -
der ta kings of fi ve ve nu es ma na ged by the com pa ny in Po land. Over se es the
Cen tral Sa les Sys tem, which in vo lves a te am han dling se rvi ces aimed at
cor po ra te clients, MI CE, to urism, as well as pro fit ma na ge ment.

NO MI NE ES
Ka ta rzy na Bo bow ska, Ad gar Pla za Con fe ren ce Cen tre ma na ger, 
Ad gar Pla za Con fe ren ce Cen tre
Star ted wor king in the in du stry in her te ens as a ho stess. Her first im por tant
pro ject was im ple men ted for PKO SA in Bu da pest, whe re Bo bow ska’s ma in
du ties in c lu ded ca ring for Uni -Cre dit Gro up de le ga tes. Sub se qu en tly wor ked
with the Ver so Pol ska and Gre en fish agen cies and im ple men ted pro jects for
ING Le ase and Wy bo ro wa SA, among others. The next sta ge in vo lved ma -
na ging the con fe ren ce de part ment of Ha rvard Bu si ness Re view Po land. In
2008 Bo bow ska be gan ar ran ging the Ad gar Pla za Con fe ren ce Cen tre, sub -
se qu en tly as su ming the po si tion of its ma na ger. 

To masz Flor czyk, mar ke ting di rec tor, Boch nia Salt Mi ne He alth Cen tre
To urism and ma na ge ment and mar ke ting gra du ate, Flor czyk to ok his first
steps in the MI CE in du stry at the Ama deus Ho tel in Cra cow, whe re he star -
ted wor king in 2000. With the Boch nia Salt Mi ne He alth Cen tre sin ce 2003,
first as the de pu ty di rec tor for cor po ra te client se rvi ces, and sin ce 2010 as
the mar ke ting di rec tor. Flor czyk em pha si ses that at this uni que ve nue he has
suc cess ful ly ar ran ged events for such com pa nies, as IBM, Gaz -Sys tem, Co -
march, HSBC and Shell. 

Mar cin Glin ka, sa les ma na ger, Air port Ho tel Okę cie
Mo re than 16 years in the in du stry. Star ted wor king at the Air port Ho tel Okę -
cie as a front desk re cep tio nist, la ter pro mo ted to the Sa les De part ment.
When ar ran ging a ma jor event at the ho tel he is ca pa ble of rol ling up his sle -
eves and wor king to ge ther with his te am. This in vo lve ment is not on ly ap -
pre cia ted by his co -wor kers but al so clients. Works on a re gu lar ba sis with
such com pa nies, as Ca sto ra ma, Bernd son, Ho use of Skills and KPMG.

Aga ta Krzy wa nia, event & sa les ma na ger, Ca pi tol Club and The atre
Gra du ate from the War saw Agri cul tu ral Uni ver si ty and the Por tu gu ese Uni -
ver si da de de Trás -os -Mon tes e Al to Do uro. Star ted wor king for Rand stad as
an of fi ce as si stant, sub se qu en tly in vo lved in re cru it ment for the Pro max
Phar ma Au tho ri zed Agen cy of the Mil len nium Bank. It was not until the Plej
Ad ver ti sing Agen cy that she star ted ar ran ging events. As the event & sa les
ma na ger with the Ca pi tol Club and The atre she cre ated the Ca pi tol Events –
an agen cy han dling all events sta ged at the ve nue. 

Ma ria Łu ka siak, glo bal sa les di rec tor, Or bis SA/Ac cor Pol ska, 
Ac cor Pol ska
Al ways in vo lved with the ho tel sec tor, star ted her ca re er as a re cep tio nist
but qu ic kly be gan clim bing up the cor po ra te lad der. Pro fes sio nal ly in vo lved
with such cha ins, as Mar riott, as the key ac co unt ma na ger, and Star wo od,
as the key ac co unt ma na ger and Po lish sa les di rec tor. Cur ren tly the MI CE
key ac co unt ma na ger and glo bal sa les di rec tor for the Or bis ho tel gro up. 

Elż bie ta Ma łec ka, sa les de part ment di rec tor, Ho tel Ossa Con gress &
SPA, Trip Gro up
As the sa les de part ment di rec tor with the Ho tel Ossa Con gress & Spa, she
le ads a te am of twe lve em ploy ees. Her co -wor kers per ce ive her as a le ader.
Ma łec ka con si ders mu tu al re spect and loy al ty to be the two most im por tant
fac tors in re la tions with clients and fel low wor kers. Ho ne sty, re gard and re -
lia bi li ty in spi re both her pro fes sio nal and per so nal li fe. Ma łec ka al so de di ca -
tes a lot of ti me to her per so nal growth and that of her te am. Par ti ci pant of
work shops, lec tu res and con fe ren ces de aling with the sub ject ma ter re la ted
to the MI CE and ho tel sec tor. 

Pa weł Py tla kow ski, sa les and mar ke ting di rec tor, Co ur ty ard by Mar riott
War saw Air port
Star ted his ho tel ca re er as a wa iter at the War saw Mar riott re stau rant. Qu ic kly
pro mo ted to the po si tion of re stau rant su per vi sor, re stau rant ma na ger and
sub se qu en tly the ca te ring sa les ma na ger. Spent the next year ga ining expe -
rien ce as the sa les ma na ger for the Air port Ho tel Okę cie. At the Co ur ty ard by
Mar riott War saw Air port, whe re he has be en em ploy ed sin ce 2003, Py tla -
kow ski spent the last fi ve years as the sa les de part ment de pu ty di rec tor. In
2011 as si gned to the hi gher po si tion of the sa les and mar ke ting di rec tor. 

Mi chał Świ gost, sa les and mar ke ting di rec tor, Qu bus Ho tel
Ga ined pro fes sio nal expe rien ce in sa les and mar ke ting de part ments of ho -
tels in So pot and Biel sko Bia ła, whe re he wor ked a to tal of ni ne years. Do es
his best to al so par ti ci pa te in the im ple men ta tion of nu me ro us in no va ti ve so -
lu tions in the cha in’s ve nu es, e.g. the la test sys tems of on li ne bo oking and
so cial me dia com mu ni ca tions. Com mit ted to the growth of ho tels, as well
as his per so nal one. Hol der of a di plo ma from the Scho ol of Sa les Ma na ge -
ment and a Ho tel Re ve nue Ma na ge ment cer ti fi ca te from Cor nell Uni ver si ty. 

Re na ta Tyl ka, di rec tor of gro up sa les, War saw Mar riott Ho tel
Gra du ate from the Co lo ra do Uni ver si ty in Co lo ra do Springs, whe re she al so
star ted her pro fes sio nal ca re er as the sa les, mar ke ting and PR di rec tor with
the Eden Ni te Club. La ter, the event ma na ger at the Chey en ne Mo un ta in Re -
sort; left Co lo ra do Springs for De nver, whe re in 2007 she as su med the po si -
tion of the con fe ren ce plan ning ma na ger at the War wick De nver Ho tel.  In
2011 ca me to Po land and jo ined the War saw Mar riott Ho tel as the di rec tor
of gro up sa les. 

CA TE GO RY: OR GA NI SER 
Per so na li ty of the Year MI CE Po land 2011
Woj ciech Cła piń ski, de pu ty cha ir man of the bo ard, El Pa dre
He star ted his ca re er in the event in du stry in 1996 with the Jam bo ree agen cy,
whe re he was re spon si ble for de ve lo ping all ty pes of con certs and fe sti vals.
Al so a for mer ma na ger of the Ga el for ce Dan ce en sem ble. With Eska dra
Events sin ce 2005, first as its event ma na ger and then as ma na ging di rec tor.
To day, as the de pu ty cha ir man of the El Pa dre bo ard, he is in vo lved in all
events sta ged by the agen cy. 

NO MI NE ES
Bar tosz Bo guc ki, owner, ma na ging di rec tor, Bart bo
A dre am abo ut his own com pa ny had the lar gest im pact on his pro fes sio nal
li fe. In con se qu en ce, an in ve st ment in ten pa int ball guns and two qu ads ma -
de ten years ago trans for med a com pa ny es ta bli shed in 1997 and of fe ring
ac com mo da tion in Ma zu ria in to a pro fes sio nal agen cy hol ding te am in te gra -
tion events. Bo guc ki ma kes su re that his com pa ny is up to da te and in tro du -
ces in no va ti ve so lu tions. Re lia bi li ty and ho ne sty are al so the two key prin ci -
ples in spi ring his bu si ness ac ti vi ty. 

Mag da le na Ga ik, ma na ging di rec tor, Walk Gro up
In the event sec tor for mo re than ten years, she star ted her ca re er with Da -
imer Chry sler, and then Mer ce des -Benz Pol ska as the mar ke ting spe cia list of
Mer ce des -Benz, Smart and May bach cars. Sin ce 2007 with the Pro wo ka tor
agen cy, whe re in 2007-2009 she held the po si tion of the event ma na ger, se -
nior event ma na ger and pro duc tion di rec tor, re spec ti ve ly. With Walk Gro up
sin ce April 2009. Her ca re er has so far in vo lved al most 120 event im ple men -
ta tions. 

Aga ta Go ściń ska, co -owner, Vi ven tum
Star ted out as an En glish te acher, la ter wor ked as a re cep tio nist at, i.a. the Dr
Ire na Eris Ho tel SPA in Kry ni ca -Zdrój, whe re in 2002 she as su med the po si -
tion of the mar ke ting and sa les di rec tor. Ga ined pro fes sio nal expe rien ce al so
in the Geo vi ta com pa ny and the Kli mek ho tel. In 2006 de ci ded to start her
own agen cy spe cia li sing in hol ding events, con fe ren ces and in cen ti ve tra vels.
Mem ber of the Con fe ren ces and Con gres ses in Po land As so cia tion and MPI
Po land. 

Be ata Kacz mar ska, owner, In te gra – event ma na ge ment com pa ny
Star ted her pro fes sio nal ca re er as an as si stant at the Fa cul ty of To urism and
Re cre ation of the Aca de my of Phy si cal Edu ca tion in Po znań. Al re ady then
she was in vo lved in ar ran ging all ty pes of events, ma in ly ca no eing and wind -
sur fing camps and sports to ur na ments. As the co -owner of the Fan tom mu -
sic club, she de ve lo ped ga las, ba nqu ets and con certs. The next sta ge of her
ca re er in vo lved be co ming the co -owner of the Pro Lo co event agen cy. Sub -
se qu en tly fo un ded the In te gra com pa ny, which she has be en he ading for
mo re than six years. 

Ro bert Ku ehn, vi ce pre si dent, TSO Gro up
Ga ined pro fes sio nal expe rien ce in the sa les and mar ke ting de part ments of se -
ve ral tra de com pa nies. Mem ber of the Exa mi na tion Bo ard for To urist Gu ides
in the re gion of Gre ater Po land and a li cen sed pi lot. Re ce ived the Ho no ra ry
Award for Con tri bu tions to To urism pre sen ted by the Mi ni stry of Sports and
To urism. A tra vel en thu siast for ma ny years, he vi si ted al most 100 co un tries
all over the world. His pro fes sio nal du ties in vo lve ma na ging the TSO Gro up
com pa ny, with which he has be en con nec ted sin ce its launch in 1995. Mem -
ber of the As so cia tion of In cen ti ve Tra vel Or ga ni sers.  

Ma rek Ma ke doń ski, he ad of the Extre me Te am Gro up, Ma ke don.pl Event
Ma na ge ment Com pa ny 
The first Extre me Te am he aded by Ma ke doń ski was fo un ded al re ady in 1980,
but it did not be gin com mer cial ac ti vi ty until 1996, im ple men ting pro jects
con nec ted with the MI CE in du stry. In 2011 it sta ged, i.a. ce le bra tions of the
125th an ni ver sa ry of Mer ce des -Benz, at ten ded by 1,500 gu ests, a te am -bu il -
ding expe di tion for the Ga spol SA ma na ge ment bo ard, a se ries of events
aimed at lar ge Ernst & Young te ams, and a stress ma na ge ment tra ining me -
eting for the se nior ma na ge ment of KGHM Pol ska Miedź.

Krzysz tof Po boż niak, ma na ging di rec tor, Ha xel Events & In cen ti ve 
Over a span of the last twen ty years Po boż niak de ve lo ped and im ple men ted
in cen ti ve trips and ad ven tu re pro gram mes in mo re than 70 co un tries all over
the world. Ori gi na tor and fo un der of the Ha xel com pa ny, es ta bli shed in 1991
and in vo lved in sta ging in cen ti ve trips, as well as events and in co ming to -
urism (DMC). Po boż niak re pre sents the As so cia tion of In cen ti ve Tra vel Or ga -
ni sers as a spe aker at con fe ren ces held in the co ur se of the di scus sed ty pe
of events and co -or ga ni ses the As so cia tion’s work shops tar ge ted at pro cu re -
ment de part ment pro fes sio nals. 

Ja ro sław Są dej, ma na ging di rec tor, Jet Events
For mo re than 17 years in vo lved in mar ke ting com mu ni ca tion and the BTL
mar ket. Clim bed all the way to the top of the cor po ra te lad der at the cu sto mer
se rvi ce de part ment of the Jet Events agen cy – from ac co unt exe cu ti ve to ac -
co unt di rec tor. Ga ined expe rien ce pro vi ding se rvi ces for such clients, as PTK
Cen ter tel, Co ca Co la, Bosch, Sie mens, HP and ING Bank. Sin ce 2009 the
ma na ging di rec tor re spon si ble for all of the agen cy’s ope ra tio nal ac ti vi ties. 

Ar ka diusz Sto lar ski, owner, Li ve
Con nec ted with the in du stry for 20 years, the for mer A&R di rec tor of the
Trops col le ge club in Gdańsk al so wor ked in the event mar ke ting de part ment
of the J.I. Mar ke ting (EB) agen cy. Sin ce 1999 owner of A.S. Pro duc tion, in
2001 re na med as the Li ve agen cy spe cia li sing in pro vi ding mar ke ting se rvi -
ces, in c lu ding the pro duc tion of pro mo tio nal cam pa igns and events. Or ga ni -
ser of nu me ro us events in c lu ding. i.a. con certs in the Ży wiec Mę skie Gra nie
se ries, Ve rva Stre et Ra cing, Mon ster Jam, He al thA he ad pic nics, Red Bull
Cor ri da On The Flo or and the launch of Mer ce des CLS – Wit man.
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