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PARTNERZY KONKURSU                                              SPONSORZY GALI

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 drugiej 
edy cji kon kur su Oso bo wość 
Ro ku MI CE Po land 2009. 
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: 
Karolina Apiecionek, Katarzyna
Basaj, Anna Brzechowska-Rębisz,
Ewa Chmielarz, Krzysz tof Ce luch, 
Aleksandra Jonas, Mi chał Ka la rus  

Kie row nik produktu:
Syl wia Ba na szew ska 

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

De sign: Studio4you
Iwona Bóta
Druk: Reprograf
Na kład: 10 000 egz. 

Pod su mo wu jąc rok 2009 w bran ży
spo tkań, ja ko zle ce nio daw ca ob ser -
wu ję po zy tyw ny trend, oby się utrzy -
mał, w po zio mie ob słu gi klien ta. Mam
na dzie ję, że ten trend nie jest tyl ko
spo wo do wa ny nie naj lep szą sy tu acją
eko no micz ną, ale, że jest to znak, iż
na sza bran ża się roz wi ja i doj rze wa.
Cie szy mnie bar dzo więk sza orien ta -
cja na klien ta, dba nie o nie go i chęć
bu do wa nia part ner skich re la cji. Z du -
żym za do wo le niem do strze gam, oby
nie za pe szyć, że na si do staw cy szu ka -
ją moż li wo ści opty ma li za cji kosz tów

– co kie dyś by ło nie moż li we, w koń -
cu sta ło się osią gal ne.

Bę dąc człon kiem ka pi tu ły Oso bo -
wość Ro ku po raz dru gi, cie szę się, że
w tym ro ku wy bór kan dy da tów do te go
ty tu łu był du żo więk szy niż rok te mu,
kie dy to oba wia łam się, że wy bie ram
naj lep sze go z do brych. W tym ro ku
wiem, że wy bra li śmy na praw dę Oso bo -
wo ści w Ka te go rii Or ga ni za to rzy Spo -
tkań i Me na dże ro wie Obiek tów. 

Lau re atom ser decz nie gra tu lu ję, ży -
czę po wo dze nia i sa mych suk ce sów
za wo do wych!

TToo  nnaajjlleeppssii  zz  nnaajjlleeppsszzyycchh
W bran ży spo tkań bar dzo czę sto

mó wi się o jej materialnych
aspektach – obiek tach, in fra struk tu -
rze, tech no lo gii, mul ti me diach, za po -
mi nając często o naj waż niej szym, 
o tym że two rzą ją lu dzie. I choć za -
brzmi to jak tru izm, ale to dzię ki ich
po my słom, za an ga żo wa niu, de ter mi -
na cji i umie jęt no ściom funk cjo nu je
ta – z jed nej stro ny barw na i in ter dy -
scy pli nar na, z dru giej, rzą dzą ca się
twar dy mi pra wa mi i ostrą kon ku ren -
cją – bran ża. Mi ja ją cy rok 2009, we
wszyst kich pod su mo wa niach okre -
śla ny ja ko trud ny i spe cy ficz ny, po -
zwo lił na pod ję cie róż nych dzia łań,
na któ re w „nor mal nych wa run kach”
za bra kło cza su. Przez to tak że, 
a wła ści wie mo że dzię ki te mu, pod ję -
to w na szym sek to rze ty le ini cja tyw
oko łobiz ne so wych. 

Kon se kwent nie więc, w śro do wi sku
bran żo wym, a tak że po za je go nie for -
mal ny mi gra ni ca mi, wi docz nych by ło
wie le po sta ci, z de ter mi na cją dą żą -
cych do osią gnię cia za ło żo ne go ce lu,
któ rym by ło nie tyl ko zdo by cie klien -

ta, choć bar dzo czę sto sta no wi ło to
ryn ko we być al bo nie być. 

Pod su mo wu jąc w trzech sło wach,
by ło trud no, ale i wy ra zi ście, i no wa -
tor sko. Dla te go chy ba wy bór oso bo -
wo ści, któ re zo sta ły wy róż nio ne przez
ka pi tu łę kon kur su Oso bo wość Ro ku
MI CE Po land 2009 był dość trud ny. 

Ser decz nie gra tu lu ję zwy cięz com,
któ rzy od lat zna ni są w bran ży spo -
tkań, a ten rok był dla nich szcze gól -
nie uda ny. Ży czę suk ce sów na każ -
dym po lu, ma jąc rów nież na dzie ję,
że przy zna ny ty tuł do da im wia tru 
w ża gle. 

Czy tel ni kom „MI CE Po land” dzię -
ku ję za zgła sza nie kan dy da tur, człon -
kom ka pi tu ły i wszyst kim uczest ni -
czą cym w pro jek cie – za czas, za an ga -
żo wa nie i pa sję.

Z pew no ścią ta bran ża ma wy jąt ko -
we oso bo wo ści! 

Elż bie ta Czar noc ka
szef ds. za ku pów
Pio nu Han dlo we go
Po lphar ma Biu ro
Han dlo we 

Jarosław
Śleszyński
wydawca
MICE Poland

PICK      TASTEAND

PATRON MERYTORYCZNY

PATRONI BRANŻOWI

PATRON MEDIALNY

PATRON HONOROWY

Konsultant 
organizacyjny



Poszukiwano osób, które zadziwiają otoczenie swoim profesjonalizmem oraz wiedzą, tworzą dobrą
konkurencję i dają przykład zaangażowania w życie branży, a przy tym postrzegane są jako
pomocne i otwarte w kontaktach zawodowych i prywatnych.
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Już po raz dru gi przy zna no ty -
tu ły Oso bo wo ści Ro ku MI CE
Po land w trzech ka te go riach:
Zle ce nio daw ca, Or ga ni za tor 
i Me na dżer Obiek tu. W te go -
rocz nej edy cji gło so wa ło znacz -
nie wię cej czy tel ni ków niż rok
te mu. Każ da z kan dy da tur po -
par ta by ła moc ną ar gu men ta cją i
człon ko wie ka pi tu ły mie li twar -
dy orzech do zgry zie nia. Nic
więc dziw ne go, że ob ra dy trwa ły
bli sko trzy go dzi ny. Sa mi no mi -

no wa ni do star czy li skła do wi do -
dat ko wych in for ma cji na swój
te mat, wy peł nia jąc an kie ty do ty -
czą ce ich ka rie ry i dzia łal no ści
za wo do wej oraz, mniej for mal -
ne, kwe stio na riu sze oso bo we.

Naj trud niej by ło oce niać Zle -
ce nio daw ców, któ rych przy na -
leż ność bran żo wa to za zwy czaj
kwe stia świa do mo ści, a nie cho -
ciaż by sta no wi ska zaj mo wa ne go
w struk tu rze fir my. Dla te go
prze ja wy tej że świa do mo ści by ły

naj bar dziej do ce nia ne. „Waż ne
jest, czy kor po rat pa trzy na to,
czym się zaj mu je przez pry zmat
bran ży MI CE, czy ro zu mie pro -
ble my te go sek to ra i jak na nie
re agu je. Lo gicz ne, że je śli zle ce -
nio daw ca za pra sza do prze tar gu
15 agen cji, brak mu zro zu mie nia
pod sta wo wych me cha ni zmów”
– mó wił je den z człon ków ka pi -
tu ły. Pa da ły sło wa kry ty ki pod
ad re sem tych, któ rzy sto su ją nie -
ja sne za sa dy prze pro wa dza nia
prze tar gów, pre fe ru ją nie któ -
rych do staw ców bez wzglę du na
ja kość ofer ty. Burz li we dys ku sje
to czy ły się, gdy po ru sza no kwe -
stię po mia ru zwro tu z in we sty -
cji. Jak po ka za ły an kie ty, wie lu
Zle ce nio daw ców nie pro wa dzi
po mia ru ROI, po nie waż „nie wi -
dzi ta kiej po trze by” lub uwa ża
to za „ko micz ną kon cep cję”.
Nie któ rych ob ra du ją cych wpra -
wi ło to w chwi lo wą kon ster na -
cję, ale jak po ka za ła dal sza ana -
li za for mu la rzy – stwier dze nia 
w nich za war te to sy gna ły i cen -
ne in for ma cje dla or ga ni za to -
rów. Punk to wa no tych Zle ce -

nio daw ców, któ rzy choć by in tu -
icyj nie ba da ją re la cję ce lów or ga -
ni zo wa nych wy da rzeń w od nie -
sie niu do wy ni ków i np. za da ją
so bie trud zwe ry fi ko wa nia, czy
wy jazd in cen ti ve rze czy wi ście
zmo ty wo wał pra cow ni ków. 

No mi no wa ni w ka te go rii Or ga -
ni za tor Ro ku, to w więk szo ści
lu dzie ze spo rym ba ga żem do -
świad czeń, za ko rze nie ni w bran -
ży prak ty cy. Nie by ło więc wąt -
pli wo ści ta kich, jak w przy pad ku
nie któ rych kan dy da tów na Zle -
ce nio daw cę Ro ku – „jesz cze nie -
do świad czo nych” lub „mło dych
i nie po kor nych”. „Klu czo we
kry te rium to osią gnię cia w mi ja -
ją cym ro ku”, „naj waż niej sza jest
ety ka w dzia ła niu i to, czy gra się
fa ir” – prze ko ny wa li sie bie na -
wza jem ob ra du ją cy, gdy ana li zo -
wa li kan dy da tu ry Or ga ni za to -
rów. Trze ba przy znać, że tę gru -
pę po trak to wa li chy ba naj bar -
dziej su ro wo. Od przed sta wi cie -
li agen cji even to wych i firm or ga -
ni zu ją cych kon gre sy wy ma ga no
sze ro ko po ję te go pro fe sjo na li -
zmu, za rów no w kon tak tach 

ZZAA  SSAA  DDYY  KKOONN  KKUURR  SSUU    
• 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 (10, 5 i 1 pkt.)

• Oso ba, któ ra otrzy ma ła 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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z klien ta mi, jak i kon ku ren ta mi.
Przy oce nie uwzględ nia no m.in.
ak tyw ność bran żo wą, np. przy -
na leż ność do sto wa rzy szeń mię -
dzy na ro do wych, ale i otwar tość
na współ pra cę z lo kal ny mi
przed sta wi cie la mi sek to ra. Na
ko rzyść no mi no wa nych prze ma -
wia ła chęć dzie le nia się wie dzą
oraz do kształ ca nia się i zdo by -
wa nia no wych umie jęt no ści.
„Trze ba do ce nić to, że ktoś, po -
mi mo wie lu lat w bran ży, nie tra -
ci świe żo ści spoj rze nia i nie po -
pa da w ru ty nę, ale obok sa mej
kre atyw no ści, rów nie waż ne jest
ro zu mie nie isto ty even tu, ja ko

na rzę dzia mar ke tin go we go” 
– prze ko ny wał je den z człon ków
ka pi tu ły. 

Me na dżer Ro ku 2009 mu siał
wy ka zać się kre atyw no ścią w za -
rzą dza niu obiek tem, któ ry „przy -
padł mu w udzia le”. Li czy ło się
to, czy w kre owa niu je go wi ze -
run ku wy kra cza po za sche mat 
i wy ka zu je się po my sło wo ścią,
ale nie tyl ko: „Nie mo że my oce -
niać je dy nie in no wa cyj nych me -
tod pro mo wa nia wła sne go obiek -
tu. Je śli wy bie ra my oso bo wość
bran ży, trze ba zwra cać uwa gę na
to, czy no mi no wa ny pro mu je go
w kon tek ście de sty na cji, czy tyl -

ko ja ko ho tel al bo cen trum kon -
gre so we” – sły sza ło się gło sy
wśród ob ra du ją cych. Wni kli wie
ana li zo wa no wy po wie dzi no mi -
no wa nych na te mat obiek tów,
po nie waż „istot ne jest to, jak oni
sa mi po strze ga ją obiek ty, któ ry -
mi za rzą dza ją, od po wie dzi na py -
ta nia do ty czą ce obiek tu da ją pe -
wien po gląd na to, ja kich ar gu -
men tów uży wa me na dżer, pro -
mu jąc miej sce”. Prze dys ku to wa -
no tak że pro ces i spo sób re ago -
wa nia na za py ta nia or ga ni za to -
rów. Człon ko wie ka pi tu ły do ce -
nia li ela stycz ność, ale tak że
„otwar tość na klien ta”, przy wo -

łu jąc przy tym kil ka ne ga tyw -
nych przy kła dów, kie dy to przed -
sta wi cie le obiek tów nie tyl ko nie
wy cho dzą na prze ciw ko po trze -
bom or ga ni za to rów, ale wręcz
utrud nia ją współ pra cę – są bier ni
al bo stwa rza ją sze reg ogra ni -
czeń. Każ da z trzech ka te go rii
ma wła sną spe cy fi kę, któ ra wy -
mu sza ła pew ną mo dy fi ka cję kry -
te riów wy bo ru zwy cięz cy. Mia -
now nik po zo sta wał ten sam 
– ob ra du ją cy do kła da li wszel -
kich sta rań, aby wy ło nić oso by,
któ rych dzia łal ność zna czą co
wpły wa na roz wój i po zy tyw ny
wi ze ru nek bran ży MI CE. 

KKaappiittuułłaa            OOssoobboowwoośśćć  RRookkuu
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Syl wia Ba na szew ska 
kie row nik pro duk tu
„MI CE Po land”
Zwią za na z „MI CE Po land”
już od po nad 6 lat, czy li prak -
tycz nie od sa me go po cząt ku
ist nie nia pi sma. Peł ni funk cję
kie row ni ka pro duk tu. Jak sa -

ma przy zna je, naj bar dziej w sze ro ko ro zu mia nej bran ży
MI CE ce ni so bie cią gły kon takt z ludź mi. Wy jąt ko we de -
sty na cje, pię cio gwiazd ko we ho te le i sce na riu sze spo tkań
jak z baj ki, to coś, cze mu ule gnie każ dy. Jed nak głów ną
ro lę za wsze od gry wa czło wiek. Tu nie ma cza su na nu -
dę. Dzię ki te mu, zda niem Syl wii, bran ża MI CE to wy jąt ko -
wo ży wy sek tor, któ ry z dnia na dzień sta je się co raz
pręż niej dzia ła ją cą ga łę zią go spo dar ki.

Elż bie ta Czar noc ka 
szef ds. za ku pów 
Pio nu Han dlo we go 
Po lphar ma Biu ro Han dlo we 
W Po lphar mie od po nad 5
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 tu ry stycz ną roz po czę -
ła po nad 10 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 kra jo we i za gra nicz ne, 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 (ku pi ła) po nad 1000 spo tkań. Czło nek
MPI od 2006 ro ku.

Krzysz tof Ce luch
pre zes MPI Po land Club 
We dług ma ga zy nu „The Me -
eting Pro fes sio nal” jed na z 30
osób po ni żej 30. ro ku ży cia
wy wie ra ją cych naj więk szy
wpływ na glo bal ną spo łecz -
ność zwią za ną z prze my słem

spo tkań. Z je go ini cja ty wy po wstał pol ski klub MPI. Jest
rów nież człon kiem ra dy do rad czej ds. uczel ni wyż szych
i stu den tów przy MPI. Czło nek mię dzy na ro do wych sto -
wa rzy szeń SI TE, 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 9 lat. Obec nie pra -
cow nik Co nven tion Bu re au of Po land. W tym ro ku otrzy -
mał cer ty fi kat w SI TE Cer ti fied In cen ti ve Tra vel Exe cu ti ve. 

Iwo na Głu chow ska
dy rek tor sprze da ży kor po -
ra cyj nej skan dy naw skiej
sie ci ho te lo wej Scan dic
Na tym sta no wi sku pra cu je
od trzech mie się cy, ale
z bran żą ho te lar ską i ob słu -
gą klien tów zwią za na jest

od 10 lat. Swo ją ka rie rę za czy na ła w dzia le sprze da -
ży, na sta no wi sku key ac co unt ma na ge ra w ho te lu
She ra ton w War sza wie. Po sied miu la tach pra cy
zwią za ła się z sie cią Or bis SA, gdzie pra co wa ła
w Cen tral nym Biu rze Sprze da ży na sta no wi sku te am
le ade ra, kie ro wa ła tam 3-oso bo wym ze spo łem.
Z wy kształ ce nia jest ho te la rzem, pra ca to tak że jej
pa sja. 

Mo ni ka Kru sie wicz
pre zes Sto wa rzy sze nia
Bran ży Even to wej
Za ło ży ciel ka i za ra zem pre zes
Sto wa rzy sze nia Bran ży Even -
to wej Event Ma na gers Club.
Z bran żą zwią za na od 2003
ro ku, kie dy to roz po czę ła

swo ją ka rie rę, pra cu jąc ja ko dzien ni karz mie sięcz ni ka
„MI CE Po land”. Wła ści ciel ka fir my PRi ma ve ra PR 
& Events, od pra wie dwóch lat zaj mu je się or ga ni za cją
gre en even tów oraz even tów opar tych na za sa dach
spo łecz nej od po wie dzial no ści biz ne su (CSR) i wo lon ta -
ria cie pra cow ni czym. Do dat ko wo or ga ni zu je kon fe ren -
cje, szko le nia i warsz ta ty dla bran ży even to wej. Zaj mo -
wa ła się także or ga ni za cją wy jaz dów in cen ti ve, PR-em,
mar ke tingiem oraz organizacją targów.

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.

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 12 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 „MI CE Po land”.

Mi chał Stra dom ski
me eting plan ner
No bell Con gres sing 
Ukoń czył fi lo zo fię na Uni -
wer sy te cie im. Kar dy na ła
Wy szyń skie go w War sza -
wie, Po dy plo mo we Stu dium
Me ne dże rów Tu ry sty ki oraz

Stu dium PR i Stra te gicz ne go Ko mu ni ko wa nia 
w Fir mach na SGH.
Fir ma, któ rą stwo rzył zaj mu je się kom plek so wą or ga -
ni za cją du żych i pre sti żo wych spo tkań w Pol sce,
mię dzy in ny mi kon fe ren cji biz ne so wych, mię dzy na -
ro do wych kon gre sów, sym po zjów i se mi na riów. 
Kie row nik pro jek tu Kon fe ren cje. pl. Współ pra cow nik
me ry to rycz ny „MI CE Po land”.

Ra fał Ro sie jak, ko or dy na tor 
ds. ho te li na Eu ro 2012 
Ab sol wen t Aka de mii Eko no -
micz nej w Po zna niu, gdzie
ukoń czył Za rzą dza nie i Mar ke -
ting. Przez wie le lat zwią za ny
był z de par ta men ta mi sprze da -
ży re no mo wa nych firm spo -

żyw czych i de we lo per skich, co po zwo li ło mu na zdo by cie
du że go do świad cze nia me nadżer skie go. W 2004 ro ku
zwią zał się z wło ską sie cią Do mi na Ho tels & Re sorts. Zo -
stał dy rek to rem za rzą dza ją cym Do mi na Pre sti ge Po znań,
któ ry był pierw szym w Pol sce obiek tem tej sie ci. Jak sam
przy zna je, uwiel bia kon tak ty z ludź mi, dla te go uwa ża że
pra ca w mię dzy na ro do wej sie ci ho te lo wej jest dla nie go
ide al nym roz wią za niem. Ra fał Ro sie jak jest tak że człon -
kiem Po znań skiej Lo kal nej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej. 

Bar tło miej Wa las 
wi ce pre zes POT
prze wod ni czą cy ka pi tu ły 
Ukoń czył kra kow ską Aka de -
mię Wy cho wa nia Fi zycz ne -
go, a tak że stu dia po dy plo -
mo we na Sor bo nie. Po stu -
diach do świad cze nie bran -

żo we zdo był, pra cu jąc m.in. w Urzę dzie Kul tu ry Fi zycz -
nej i Tu ry sty ki, In sty tu cie Tu ry sty ki. W 1990 ro ku ob jął
funk cję wi ce pre ze sa Kra kow skiej Izby Tu ry sty ki. W la -
tach 1996-2008 był dy rek to rem POIT-u  w Pa ry żu,
gdzie zaj mo wał się opra co wy wa niem i re ali za cją pla -
nów mar ke tin gu tu ry stycz ne go Pol ski na ryn ku fran cu -
skim. Zo stał od zna czo ny brą zo wą od zna ką „za słu żo ny
dla tu ry sty ki”, brą zo wym i srebr nym krzy żem za słu gi
w Pol sce oraz fran cu skim zło tym me da lem 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. 

Piotr Wil czek, pre zes 
Sto wa rzy sze nia Kon fe ren cje
i Kon gre sy w Pol sce
Z bran żą tu ry stycz ną zwią za -
ny od 1987 ro ku. Od osiem -
na stu lat pro wa dzi wła sną fir -
mę w Kra ko wie – Gru pę A05.
Za rzą dzał kil ku set pro jek ta mi

spo tkań na uko wych, biz ne so wych i pro mo cyj nych,
w któ rych bra ło udział od kil ku dzie się ciu do kil ku ty się -
cy uczest ni ków. Oprócz SKKP jest rów nież człon kiem
MPI, Sto wa rzy sze nia Pro ject Ma na ge ment Pol ska, Kra -
jo wej Izby Tu ry sty ki oraz Ma ło pol skiej Or ga ni za cji Tu ry -
stycz nej. Wcze śniej w SKKP peł nił funk cję wi ce pre ze sa,
a w stycz niu 2009 zo stał wy bra ny pre ze sem sto wa rzy -
sze nia. Ab sol went Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go
w Kra ko wie na kie run ku ob słu ga ru chu tu ry stycz ne go.



Irlandzka dusza Tullamore Dew
Historia znakomitej irlandzkiej whiskey Tullamore Dew sięga lat 30-tych IX wieku, kiedy w Tullamore, miejscowości położonej 
w sercu Irlandii, założono destylarnię. Prowadził ją Daniel E. Williams, którego inicjały (DEW) znalazły odzwierciedlenie 
w  nazwie Tullamore Dew.  Obecnie Tullamore Dew jest najszerzej dystrybuowaną irlandzką whiskey na świecie.

Tullamore Dew jest produkowana bez przerw od 1829 roku, a więc od dnia, kiedy w miejscowości Tullamore, leżącej niemal 
w samym środku Irlandii, Daniel E. Williams otworzył swoją destylarnię. Ścisłe trzymanie się receptury i wola stworzenia
produktu doskonałej jakości pozwoliły uzyskać whiskey o łagodnym, lekko matowym smaku, którego charakterystyczna nuta
pochodzi z niesłodowanego jęczmienia, zaś czystość linii smaku wynika z trzykrotnego procesu destylacji.
Charakterystyczna butelka Tullamore Dew cieszy oko delikatnymi liniami i ciepłą, głęboką barwą szkła, skrywającego
kwintesencję niezależnego irlandzkiego ducha – otwartego i przyjaznego. Dziś Tullamore Dew to whiskey numer 1 w Bułgarii i na
Łotwie,  także wiodąca marka w Niemczech, Danii i na Węgrzech. Obsypana wieloma nagrodami, w tym złotymi medalami
zdobytymi podczas licznych międzynarodowych konkursów, Tullamore Dew zdobywa coraz szersze grono wielbicieli na całym
świecie. Zachwycają się nią koneserzy whiskey, ceniący wysoką jakość, tradycję, interesujący smak i aromat. 
Tullamore Dew wspaniale smakuje z lodem lub odrobiną wody. Na mroźne wieczory idealna będzie smakowita „Irish coffee” 
z dodatkiem tego wykwintnego trunku. 
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Po ukoń cze niu stu diów na Uni wer sy te cie
Przy rod ni czym w Po zna niu Ja cek Wy rzy kie -
wicz był pra cow ni kiem na uko wym i au to -
rem licz nych pu bli ka cji z za kre su eko no mi ki
i or ga ni za cji pra cy. Jest tak że ab sol wentem
Fa ch hoch schu le We ihen ste phan w nie miec -
kim Tries dor fie oraz sty pen dy stą Uni wer sy -
te tu Hum bold ta w Ber li nie, Ho hen he im 
w Stut t gar cie i ETH Zu rich. W 1995 ro ku
zwią zał się z Ho chland Pol ska, gdzie prak -
tycz nie od sa me go po cząt ku zaj mu je się mię -
dzy in ny mi tu ry sty ką biz ne so wą. Jest od po -
wie dzial ny za ko mu ni ka cję ze wnętrz ną i we -
wnętrz ną, mar ke ting sprze da ży oraz pro jek -
ty spe cjal ne. Jak sam przy zna je, wła śnie to
przej ście od po dej ścia teo re tycz ne go, czy li
pra cy ze stu den ta mi, do prak ty ki, uwa ża nej
za ob szar pra cy z part ne ra mi biz ne so wy mi,
by ło mo men tem prze ło mo wym w je go ka rie -
rze za wo do wej. Do klu czo wych pro jek tów
re ali zo wa nych przez Jac ka Wy rzy kie wi cza 
w tym ro ku na le ża ły Ho chland Tra de Ga la,
czy li spo tka nie even to wo -kon fe ren cyj ne dla
120 osób, ja kie od by ło się w stycz niu w War -
sza wie, warsz ta ty szko le nio we w Szko cji
oraz dwie wy pra wy in cen ti ve Ho chland
Explo rer do La osu, Kam bo dży i Taj lan dii
oraz do Chi le i na Wy spę Wiel ka noc ną. Wy -
jaz dy są na gro dą w pro gra mie mo ty wa cyj -
nym dla sprze daw ców – Ho chland Explo rer.

Re ali za cja wy da rzeń z za kre su bran ży MI -

CE jest dla Jac ka Wy rzy kie wi cza wiel ką pa -
sją, gdyż każ dy przy go to wy wa ny pro jekt 
i przed się wzię cie przy no si coś no we go. Jest
ko lej nym cen nym do świad cze niem. W swo -
jej pra cy ko rzy sta z usług wy spe cja li zo wa -
nych agen cji, wie le po my słów jest jed nak re -
ali zo wa nych w opar ciu o wła sne kon cep cje 
i do świad cze nia. Waż ne jest, jak pod kre śla,
aby nie po paść w ru ty nę z jed nej stro ny, 
a z dru giej, nie ule gać po wszech nym tren -
dom i mo dom ota cza ją ce go świa ta. Ba zo wa -
nie na wy god nych sche ma tach mo że do pro -
wa dzić do utra ty, tak waż nej w bran ży spo -
tkań, „świe żo ści spoj rze nia”, któ ra prze ra -
dza się w ory gi nal ność. 

Za swój naj więk szy suk ces za wo do wy Ja -
cek Wy rzy kie wicz uzna je uru cho mie nie in te -
rak tyw nej plat for my www.se ro ma nia cy.pl,
która stanowi kom pen dium wie dzy na te mat
se rów i za ra zem du że fo rum, ba zę prze pi sów
ku li nar nych i na rzę dzie do pro jek to wa nia
gra fi ki opa ko wań. Na stro nie znaj du ją się
tak że re la cje z wy jaz dów -na gród w kon kur -
sach kon su menc kich.

Je go współ pra cow ni cy po strze ga ją go ja ko
„dy na mit”, czło wie ka nie zwy kle kre atyw ne -
go i peł ne go de ter mi na cji w osią ga niu za ło -
żo nych ce lów. Nie ma w tym nic dziw ne go,
gdyż jak przy zna je sam, naj więk szą sa tys fak -
cję da je mu wła śnie po czu cie za do wa la ją ce -
go fi na li zo wa nia roz po czę tych pro jek tów. 

KKoonnsseekkwweennttnniiee  rreeaalliizzuujjee  ssttrraatteeggiięę  
ZZlleecceenniiooddaawwccaa        OOssoobboowwoośśćć  RRookkuu

Biz nes jest dla nie go sy no ni -
mem do bre go po my słu. Prak -
tycz nie od sa me go po cząt ku
pra cy w Ho chland Pol ska zaj -
mu je się tu ry sty ką biz ne so wą,
choć wcze śniej był pra cow ni -
kiem na uko wym Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w Po zna niu.
Dzię ki swo jej pa sji stwo rzył in -
te rak tyw ną plat for mę in ter ne to -
wą, w ra mach któ rej pro mo wa -
na jest idea na ro do we go two -
rze nia se ra.

JJaacceekk
WWyyrrzzyykkiieewwiicczz
PR & trade marketing manager
Hochland Polska

MMEENNAADDŻŻEERR  ZZ  PPAASSJJĄĄ
Ja cek Wy rzy kie wicz do sko na le zna bran żę spo -
tkań, czu je się jej czę ścią. Pro jekt Ho chland 
Explo rer, któ ry two rzy, to nie tyl ko wy jaz dy in cen ti -
ve, ale tak że zin te gro wa ny sys tem mo ty wa cji. 
Wy jaz dy in cen ti ve to dla nie go na rzę dzie do re ali -
zo wa nia ce lów stra te gicz nych fir my. Człon ko wie
ka pi tu ły pod kre śla li je go kon se kwen cję, me ry to -
rycz ne udzie la nie się w me diach i faktu, że dobrze
się z nim współpracuje. Jest uczest ni kiem 
i pre le gen tem pod czas wy da rzeń bran żo wych. 
Or ga ni za cję wy da rzeń zle ca wy spe cja li zo wa nym
agen cjom, któ re wy bie ra ne są na za sa dzie otwar -
te go prze tar gu, ale, na co zwra ca uwa gę, do kon -
kur su ofert za pra sza ne są mak sy mal nie czte ry
agen cje. Wszyst kie pro jek ty even to we w Ho chland
Pol ska pod le ga ją oce nie i we ry fi ka cji. Stan dar dem
jest prze pro wa dze nie ano ni mo wej an kie ty po 
każ dym wy da rze niu. 
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Pi´kna i Bestia
Najbardziej zło˝ona whisky Êwiata Najbardziej torfowa whisky Êwiata

Niezwykle widowiskowa degustacja
A˝ 11ró˝nych whisky single malt

Wyjàtkowa atmosfera
Bogata scenografia

PICK      TASTEAND

info@pickandtaste.pl
www.pickandtaste.pl
22 855 55 05
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OOrrggaanniizzaattoorr          OOssoobboowwoośśćć  RRookkuu

Za czy nał w 1996 ro ku ja ko menadżer kie -
run ków wa ka cyj nych w Scan Ho li day. Od
2000 ro ku przez dwa la ta był zwią za ny z in -
ter ne to wą agen cją re kla mo wą, a na stęp nie
do łą czył do ze spo łu Jet To uri stic, gdzie ja ko
menadżer kie run ku (Tur cja – Ala nya) kie ro -
wał szes na sto oso bo wym ze spo łem. Od 2003
ro ku dzia ła na wła sny ra chu nek (Bu si ness
Tra vel & En ter ta in ment), a w 2009 ro ku wy -
star to wa ła fir ma Me eting De si gners. Jej mi sję
wy ra ża ha sło „Sku tecz nie in we stu je my bu -
dże ty”. Ma ciek Ogie niew ski tłu ma czy, że każ -
dy pro jekt ana li zo wa ny jest tak, jak ro bi się to
z brie fem mar ke tin go wym. Na eta pie ne go cja -
cji z pod do staw ca mi oraz kosz to ry so wa nia
iden ty fi ko wa ne są miej sca, w któ rych moż na
za sto so wać tań sze, ale efek tow ne i bez piecz -
ne roz wią za nia. Py ta ny o za sa dy ety ki, któ ry -
mi kie ru je się w pra cy, opo wia da o re gu le
„dwóch zer” – ze ro to le ran cji dla ko rum pu ją -
cych agen cji oraz ze ro to le ran cji dla klien tów
nie uczci wie ścią ga ją cych po my sły z ryn ku.
Lu bi ja sne kry te ria – sam sta ra się de fi nio wać
je kla row nie swo im part ne rom biz ne so wym,
pra cow ni kom oraz eg ze kwo wać je od klien -
tów. Po kry wa się to z je go prze ko na niem, że
biz nes to sy no nim od po wie dzial no ści.

Za je den z punk tów zwrot nych w swo jej ka -
rie rze uwa ża de cy zję o przy stą pie niu do MPI.
Or ga ni za cja jest dla nie go plat for mą do osią -
gnię cia dłu go ter mi no wych ce lów zwią za nych

z fir mą. Chciał by, aby za kil ka lat je go fir ma
by ła wio dą cą w dzie dzi nie in no wa cyj ne go
pla no wa nia spo tkań. Za mie rza zbu do wać sil -
ną i roz po zna wal ną za gra ni cą mar kę.

Ma ciek Ogie niew ski już te raz mo że chwa -
lić się osią gnię cia mi. Za naj waż niej sze zre -
ali zo wa ne przez sie bie wy da rze nia w 2009
ro ku uwa ża Kon gres ER SA (zor ga ni zo wa ny
zgod nie z ele men ta mi BS 8901) i MPI ECLF
(Eu ro pe an Chap ter Le aders Fo rum). Sta ra
się uwzględ niać po li ty kę CSR w re ali za cjach.
Do ty czy to nie tyl ko du żych przed się wzięć
kon fe ren cyj nych. Ele men ty CSR zo sta ły wy -
ko rzy sta ne m.in. pod czas wy jaz du Ży wiec
Zdrój – da le ki prze lot do Pe ru zo stał „zre -
kom pen so wa ny” sa dze niem drzew. Był 
to jed no cze śnie start ak cji Żyw ca „Po sadź 
z na mi mi lion drzew”.

Ma ciek uwa ża, że w ży ciu nie zbęd na jest
har mo nia. To wła śnie rów no wa ga po mię -
dzy pra cą, dą że niem do ko rzy ści fi nan so -
wych a ro dzi ną, mi ło ścią i hob by jest dla
nie go wy znacz ni kiem suk ce su. Cho ciaż, jak
mó wi, pra ca to je go li fe sty le, nie bra ku je mu
cza su, aby za trzy mać się na chwi lę i spoj -
rzeć z dy stan su na to, czym się zaj mu je. Lu -
bi spę dzać czas z ro dzi ną i or ga ni zo wać du -
że przy ję cia dla przy ja ciół. Rok te mu „za ra -
ził się” że glar stwem mor skim. Za mie rza
po sze rzać umie jęt no ści i zdo by wać ko lej ne
stop nie że glar skie.

OOddppoowwiieeddzziiaallnnoośśćć  ii  rróówwnnoowwaaggaa
Swo im klien tom przed sta wia
roz wią za nia, a nie pro ble my.
Pra cu je skru pu lat nie 
i z za an ga żo wa niem. 
Wie rzy, że le piej „do piesz czać”
ak tu al nych zle ce nio daw ców,
niż tra cić ener gię na sta ra nia 
o to, aby ich licz ba cią gle ro sła,
co ne ga tyw nie wpły wa 
na ja kość ser wi su.

MMaacciieejj
OOggiieenniieewwsskkii
managing director 
oraz prezes zarządu 
Meeting Designers i Business
Travel & Entertainment 

BBEEZZAAPPEELLAACCYYJJNNEE
ZZWWYYCCIIĘĘSSTTWWOO  
Ma ciej Ogie niew ski bie rze ak tyw ny udział w ży ciu
bran ży, wdra ża naj wyż sze stan dar dy, dzie li się wie -
dzą, dzia ła w MPI, pra cu jąc nie tyl ko na rzecz roz wo -
ju wła snej fir my, ale tak że ca łe go sek to ra. Jest obec -
ny na pol skich i mię dzy na ro do wych wy da rze niach
bran żo wych, na wie lu ja ko pre le gent. Pro mu je po li ty -
kę CSR, je go fir ma ja ko pierw sza or ga ni zo wa ła kon -
gres w spo sób zgod ny ze stan dar dem BS 8901. 
Świet nie zor ga ni zo wa ny, po moc ny, kre atyw ny, 
jest part ne rem biz ne so wym, któ re mu moż na za ufać 
– mó wią o nim za rów no współ pra cow ni cy, jak i kon -
ku ren ci. Po tra fi za cho wać dy stans do pra cy i od dzie -
lić ją od ży cia pry wat ne go. Za naj więk sze osią gnię cia
te go ro ku uzna je or ga ni za cję kon gre su ER SA, zgod -
nie ze wspo mnia nym stan dar dem, oraz kra kow skie 
spo tka nie eu ro pej skich li de rów MPI, któ re go był
współ or ga ni za to rem.  
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KRAB Mu sic Ho use & Spe cial Events
Je ste śmy dzia ła ją cą od 1996 r. agen cją 
ar ty stycz no -kon cer to wą. A oto garść in for ma cji o nas:

Czym się zaj mu je my?
• Ma na ge men tem wy bra nych ar ty stów
• Opra wą ar ty stycz ną im prez, bu ko wa niem wy stę pów ar ty stów pol skich 

i za gra nicz nych
• Pro duk cją im prez fir mo wych, dy plo ma tycz nych, oko licz no ścio wych, 

in te gra cyj nych, rocz ni co wych, dni miast, fe sty nów, pik ni ków itd. 
(kon cep cja, sce na riusz, pro gram ar ty stycz ny, sce no gra fia, tech ni ka, 
pro mo cja, PR, re ali za cja ca ło ści)

• Pro duk cją kon cer tów i fe sti wa li 
• Dzia łal no ścią fo no gra ficz ną

Co zro bi li śmy? 
• Im pre zy dy plo ma tycz ne dla am ba sad Wiel kiej Bry ta nii, RPA, In dii, 

Pa ki sta nu, Fran cji, DR Kon go, Mek sy ku i in.
• Spe cial events dla firm: Bay er, Bur ber ry, To yo ta, Ci ty Bank, 3 M, 

Di sco ve ry Ne twork i in.
• Kon cer ty: Rol ling Sto nes, Mi cha ela Jack sona, Car losa San ta ny, 

Len ny’ego Kra vitza i in.
• Fe sti wa le i tra sy kon cer to we: In wa zja Mo cy RMF FM, War saw Sum mer

Jazz Days, Dzień Uchodź cy, III i IV Jaz zo wa Je sień, TP SA Mu sic&Film 
Fe sti val

• Set ki im prez dla czo ło wych pol skich agen cji PR, re kla mo wych, 
even to wych oraz ich klien tów

Ko go po le ca my na im pre zy?
• Ar ty stów wy stę pu ją cych na Ga li Oso bo wo ści Ro ku MI CE Po land 2010:

Go się Stę pień, Ma te usza Demb ka i DJa Wi tol da Pry ma kow skie go
oraz 

• Du et Mel kart Ball – zwy cięz ców pro gra mu Mam Ta lent, wresz cie 
z po wro tem w Pol sce

• The Be atles Re vi val – je den z naj lep szych ze spo łów re vi va lo wych 
w Eu ro pie, czwór ka z Li ver po olu jak ży wa

• Ze spół Afri ca Ba za ar – mu zy ka świa ta + ży wioł + en tu zjazm + pa sja 
na sce nie

• Ry szar da Ba zar ni ka z pro jek tem „Garn ko fon”, a tak że in ny mi 
in stru men ta mi nie co dzien ny mi, nie z tej zie mi

• Ma te usza Po spie szal skie go i ze spół EMPE3 – jazz, mu zy ka fil mo wa 
i du żo, du żo wię cej 

• Ty tu sa Woj no wi cza – nie na gan ne ma nie ry, wiel ka kla sa i jesz cze więk sze
po czu cie hu mo ru w sty lu an giel skim

Lu bi my: wy zwa nia, in spi ra cje, klien tów z fan ta zją

Ko cha my: klien tów, któ rzy pła cą w ter mi nie

Nie lu bi my: nu dy, sztam py, ru ty ny

Uwa ga: OFER TA SPE CJAL NA na 2010 r.
Dla klien tów z wy bit nym po lo tem, twar do ne go cju ją cych, ale otwar tych 
na no we po my sły – 5% zniż ki
Dla klien tów bez spe cjal nej wy obraź ni, gu stu ją cych w ty po wych, sztam po -
wych im pre zach „…bo tak bez piecz niej”, „…bo tak ro bi li śmy za wsze” 
– do dat ko wa opła ta w wy so ko ści 50%

ZA PRA SZA MY DO WSPÓŁ PRA CY!

GGOO  SSIIAA  SSTTĘĘ  PPIIEEŃŃ
SSuu  ppeerrookkaa  zzjjaa::  UURROO  DDAA  ++
TTAA  LLEENNTT  –– ddwwaa  ww ccee  nniiee
jjeedd  nnee  ggoo!!

Jest ab sol went ką Aka de -
mii Mu zycz nej w Ka to wi -
cach, Wy dzia łu Jaz zu
i Mu zy ki Roz ryw ko wej
w kla sie śpie wu. Po od -

nie sie niu kil ku suk ce sów na róż nych ogól no pol skich fe -
sti wa lach, szer sza pu blicz ność po zna ła ją dzię ki
pierw szej edy cji pro gra mu „IDOL”, w któ rym do sta ła się
do fi na łu i za ję ła czwar te miej sce. W 2004 ro ku wy -
stą pi ła na fe sti wa lu TOP TREN DY, śpie wa jąc pio sen ki
„Czu łość” i „Gdy byś kie dyś” au tor stwa J. Cy ga na i K.
Her dzi na. W 2007 r. wzię ła udział w na gra niu pły ty
Yugo po lis wspól nie z Ma cie jem Ma leń czu kiem, Muń kiem
Stasz czy kiem, Paw łem Ku ki zem, na któ rej za śpie wa ła
pio sen kę „Pło mień na szych serc”. Pły ta uzy ska ła sta -
tus zło tej. 29 kwiet nia 2008 r. Go sia zo sta ła za pro -
szo na przez Z. Hoł dy sa i J. Kró li ka do udzia łu w na -
gra niu pły ty po świę co nej pa mię ci Jim mie go Hen dri xa pt.
„Hey Ji mi”, gdzie za śpie wa ła utwór „Cros stown Traf -
fic” Jim mie go Hen dri xa. Obec nie pra cu je nad so lo wą
pły tą. 

MMAATTEEUUSSZZ  DDEEMMBBEEKK
MMłłooddyy,,  zzddoollnnyy,,  aammbbiittnnyy

Te nor mło de go po ko le nia. Ma
nie speł na 18 lat, ale mó wi
o so bie, że śpie wa od „za wsze”.
Mi ło ścią do mu zy ki za ra ził go
oj ciec – mu zyk. Grał w war szaw -
skim te atrze mu zycz nym RO MA
w mu si ca lu pt. „Upiór w ope rze”
(pre mie ra 15 mar ca 2008).
Ostat nio pa mię ta my go z wy stę -
pów w II edy cji pro gra mu „MAM
TA LENT”, w któ rym do tarł

do pół fi na łu. Naj le piej czu je się w ta kich ga tun kach
mu zycz nych, jak: mu si cal, kla sy ka, ale też so ul, jazz,
R&B i mu zy ka roz ryw ko wa. Obec nie kształ ci swój warsz -
tat u wie lu zna ko mi tych wo ka li stów pol skich i za gra -
nicz nych w tech ni kach: SLS, kla sy ka, jazz, so ul i R&B.
Jed nak do więk szo ści tech nicz nych taj ni ków dochodził
sam, jest „naturszczykiem”. 

WWIITTEEKK  PPRRYYMMAAKKOOWWSSKKII
DDJJ  nnaa  kkaażżddee  cczzaassyy  ii  nnaa  kkaażżddąą
ookkaazzjjęę

Wi tek Pry ma kow ski jest DJ -em 
i kon fe ran sje rem. Mu zy ka, ja ką
pre zen tu je, oscy lu je wo kół sze -
ro ko po ję tych ga tun ków ta necz -
nych. W prze szło ści był tan ce -
rzem i dzię ki te mu do sko na le
wie, jak tra fić w gu sta pu blicz -
no ści, aby par kiet się za peł nił,
a go ście ba wi li się zna ko mi cie.
Współ pra cu je m.in. z Gro ove Con trol
(In sty tut Ener ge ty ki, Astig ma tix 
i in.).
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Naj lep szy do wód na to, że zna się na rze -
czy, sta no wi fakt, iż dwu krot nie wra ca ła do
po przed nich firm. Ka rie rę za wo do wą roz po -
czę ła w 1995 ro ku w war szaw skim ho te lu Le
Roy al Me ri dien Bri stol, na sta no wi sku ko or -
dy na to ra sek cji ban kie tów i kon fe ren cji. Po
trzech la tach na krót ko zwią za ła się z fir mą
Uni ted Pu blic Re la tions, że by w paź dzier ni -
ku 1998 roku przy jąć pro po zy cję ob ję cia sta -
no wi ska kie row ni ka ad mi ni stra cyj ne go 
w dzia le ban kie tów w ho te lu Le Roy al Me ri -
dien Bri stol, a nie dłu go póź niej spe cja li sty
ds. pu blic re la tions. Mo ment po wro tu do by -
łej fir my okre śla ja ko klu czo wy w swo jej ka -
rie rze. W związ ku ze zbli ża ją cy mi się ob cho -
da mi 100-le cia Bri sto lu pra cy by ło na praw dę
du żo. – Mia łam do świad cze nie, ale nie wie -
dzia łam, czy so bie po ra dzę. Bar dzo mi łe by -
ło to, że ktoś we mnie uwie rzył, dał mi szan -
sę – wspo mi na po la tach. Uzna nie pra co -
daw ców, a na wet by łych pra co daw ców, po -
twier dzi ło się kil ka lat póź niej. W 2003 ro ku
Agniesz ka Naj be rek zo sta ła dy rek to rem
sprze da ży i mar ke tin gu w ho te lu Best We -
stern Ma zur kas. W mię dzy cza sie wy je cha ła
do Gre cji, gdzie peł ni ła funk cję kie row ni ka
dzia łu sprze da ży grec kie go biu ra po dró ży
Gre co mar, że by po po wro cie do Pol ski... po -
now nie pod jąć pra cę w Best We stern Ma zur -
kas, tym ra zem na sta no wi sku kie row ni ka
Dzia łu Kon fe ren cji i Ban kie tów. Z ho te la mi

sie ci Star wo od zwią za ła się po now nie 
w 2005 ro ku. Przez dwa la ta za rzą dza ła
Dzia łem Sprze da ży Ban kie tów i Kon fe ren cji
w war szaw skim She ra to nie, a od li sto pa da
2007 ro ku pracuje w She ra to nie so poc kim.

Rok 2009 upły nął pod zna kiem du że go
suk ce su, ja kim by ło otwar cie naj więk sze go
cen trum kon fe ren cyj ne go w Trój mie ście.
Pierw szym przed się wzię ciem zor ga ni zo wa -
nym przez She ra ton So pot Ho tel, Con fe ren -
ce Cen ter & Spa by ła dwu dnio wa kon fe ren -
cja dla 160 osób z uro czy stą ko la cją i czte re -
ma noc le ga mi. Od czerw ca w obiek cie go ści -
li już pre mie rzy Tusk i Pu tin, de le ga cja hisz -
pań ska z pre mie rem Za pa te ro na cze le, 
a tak że pra wie 400 uczest ni ków i or ga ni za -
to rów Ga li Glo be Fo rum, od by wa ją ce go się
w Pol sce po raz pierw szy. 

Agniesz ka Naj be rek za naj więk szy pro -
blem bran ży uwa ża sła bą roz po zna wal ność
Pol ski ja ko de sty na cji biz ne so wej. Jej ce lem
na naj bliż szy czas jest pro mo wa nie So po tu
w bran ży MI CE za gra ni cą. – Za wcze śnie na
do mek na pla ży. Za le ży mi na na wią za niu
współ pra cy z lo kal ny mi ho te la mi i obiek ta -
mi, aby wspól nie pro mo wać So pot na świe -
cie – tłu ma czy. 

Gwa ran tem ja ko ści usług są dla niej licz ba
po wra ca ją cych klien tów i obec ność w czo -
łów ce pro gra mów ba da ją cych za do wo le nie
go ści.

WWyyzzwwaanniiaa  ttoo  ssmmaakk  tteejj  pprraaccyy
Naj więk szą sa tys fak cję czu je,
kie dy z suk ce sem uda je jej się
za koń czyć trud ne za da nie. Jej
sło wa po twier dza ją współ pra -
cow ni cy. W fir mie po strze ga na
jest jed no znacz nie – Agniesz ka
Naj be rek to oso ba, któ ra nie
boi się wy zwań. 

AAggnniieesszz  kkaa
NNaajj  bbee  rreekk
dy rek tor sprze da ży i mar ke tin gu
She ra ton So pot Ho tel

KKllaassaa  
ii  pprrooffeessjjoonnaalliizzmm  
Agniesz ka Naj be rek – pro fe sjo nal na w 100 pro -
cen tach, otwar ta, opa no wa na, z kla są, od naj du je
się w każ dej sy tu acji – tak mó wi li o niej człon ko -
wie ka pi tu ły i oso by, z któ ry mi pra co wa ła. Klien ci
pod kre śla ją ogrom ny kom fort współ pra cy z nią. 
Kon se kwent nie bu du je po zy cję obiek tu, któ ry re -
pre zen tu je. Do osią gnięć ro ku 2009 za li cza przede
wszyst kim otwarcie cen trum kon fe ren cyj ne go 
w She ra ton So pot Ho tel, Con fe ren ce Cen ter & Spa,
któ re go ze spo łem spraw nie kie ru je. Nie boi się 
wy zwań i nie mó wi „nie”, na wet gdy sły szy o nie -
praw do po dob nym po my śle klien ta. Co waż ne, 
za sa dy współ pra cy z nią są przej rzy ste. Jest 
za an ga żo wa na w pro mo cję So po tu na świe cie, 
do któ rej chcia ła by na kło nić tak że przed sta wi cie li
in nych lo kal nych ho te li i obiek tów.

11
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Ukoń czył mię dzy na ro do we sto sun ki go -
spo dar cze w Szko le Głów nej Han dlo wej. Po
stu diach pra co wał w biu rach po dró ży ja ko
pi lot wy cie czek za gra nicz nych oraz w agen -
cjach even to wych przy or ga ni za cji róż ne go
ro dza ju im prez. W 1996 r. współ pra co wał
ja ko tłu macz i ani ma tor przy or ga ni za cji
Marl bo ro Ad ven tu re. Nim tra fił do Ra if fe -
isen Bank Pol ska, pra co wał w Biu rze Po -
dróż ni ków Flu go, gdzie pi lo to wał wy ciecz ki
do kra jów Ame ry ki Ła ciń skiej i Pół noc nej.
Ko lej nym kro kiem w je go ka rie rze za wo do -
wej by ła pra ca w Uni ted Part ners, skąd prze -

szedł do Ha xel Events & In cen ti ve. Obec nie
w Ra if fe isen Bank Pol ska jest od po wie dzial -
ny za or ga ni za cję po nad osiem dzie się ciu wy -
da rzeń rocz nie. Na le żą do nich za rów no
spo tka nia, ga le i even ty, w któ rych bie rze
udział od dzie się ciu do po nad 2500 uczest -
ni ków, jak rów nież wy jaz dy in cen ti ve, bę dą -
ce czę ścią pro gra mów mo ty wa cyj nych pro -
wa dzo nych w ban ku. Jak przy zna je Bar tło -
miej Ber na biuk, nie wie le zle ceń jest przez
nie go prze ka zy wa nych do agen cji. Więk -
szość pro jek tów sta ra się re ali zo wać we
wła snym za kre sie. Je go zda niem naj więk -
szym wy zwa niem w obec nej pra cy jest ko -
or dy na cja du żej licz by even tów, przy jed no -
cze snej ana li zie i kon tro li ich prze ło że nia na
osią ga nie pre cy zyj nie okre ślo nych ce lów
biz ne so wych fir my. Wy znacz ni kiem suk ce -
su jest dla nie go do bre sa mo po czu cie.
Szcze gól ną sa tys fak cję przy no si mu kre -
owa nie cze goś, na co ma re al ny wpływ i co
na praw dę za le ży od nie go.

BBaarr  ttłłoo  mmiieejj
BBeerr  nnaa  bbiiuukk
spe cja li sta ds. pu blic re la tions
Ra if fe isen Bank Pol ska

W swo jej pra cy ce ni przede wszyst kim moż li wość
wy ko rzy sta nia umie jęt no ści ko mu ni ka cyj nych. To
one sta no wią re al ną pod sta wę do brej współ pra cy
w ze spo le. Nie zbęd ne są tak że wy obraź nia i zdol -
no ści or ga ni za cyj ne. W wol nych chwi lach chęt nie
upra wia spor ty out do oro we. Hob by stycz nie zaj -
mu je się tak że ma sa żem i fi zjo te ra pią.

Pra ca w wie lu fir mach po zwo li ła jej na zdo by cie
cen ne go do świad cze nia, tak waż ne go przy two rze -
niu przed się wzięć z za kre su prze my słu spo tkań.
Naj więk szą nie do god no ścią w bran ży, na ja ką 
zwra ca uwa gę, jest cią gły nie do bór ba zy 
ho te lo wej z od po wied nim za ple czem 
kon fe ren cyj nym dla du żych firm.

Każ dy organizowany event i incentive przy no szą
no we wy zwa nia, któ rym trze ba sta wić czo ła. 
Do pra cy mo ty wu je ją at mos fe ra w te amie, 
a przez współ pra cow ni ków po strze gana jest 
ja ko wiecz nie ro ze śmia na oso ba. Pie nią dze 
naj chęt niej wy daje na od wie dza nie uro kli wych
miejsc na świe cie. Że by nie my śleć o pra cy 
w do mu, po pro stu nie my śli o do mu w pra cy. 

Jest ab sol went ką Po li tech ni ki War szaw skiej
– na Wy dzia le Bu dow nic twa, Me cha ni ki i Pe -
tro che mii w Płoc ku ukoń czy ła stu dia z za kre -
su In ży nie rii Śro do wi ska. Po cząt ko wo pra co -
wa ła ja ko ad mi ni stra tor biu ra w AMS Ma na -
ge ment Sys tems Po land. Od 2000 ro ku zwią -
za na z Uni le ver Pol ska, gdzie swo ją ka rie rę
roz po czy na ła ja ko asy stent ka w dzia le wspar -
cia sprze da ży. Obec nie zaj mu je się przede
wszyst kim or ga ni za cją kon fe ren cji i even tów
fir mo wych. Słu żą one za ko mu ni ko wa niu naj -
waż niej szych de cy zji mar ke tin go wych i ich
„prze ło że niu” na ję zyk sprze da ży. Gru pę do -
ce lo wą or ga ni zo wa nych przez nią wy da rzeń
sta no wią głów nie pra cow ni cy fir my. Zda rza ją

się tak że im pre zy skie ro wa ne do klien tów 
i part ne rów biz ne so wych. Or ga ni zo wa ła spo -
tka nia dla grup od cze rech do 1300 osób. Ma -
rio la Grze go rek w swo ich dzia ła niach ko rzy -
sta z usług wy spe cja li zo wa nych agen cji. Jak
mó wi, przy or ga ni za cji du żych i waż nych wy -
da rzeń za wsze sta wia na spraw dzo ne wcze -
śniej fir my. W przy pad ku mniej szych pro jek -
tów daje szanse za ist nie nia no wym pod mio -
tom. Brie fy, któ re otrzy mu ją agen cje są ja sne
i zwię złe; naj czę ściej za wie ra ją in for ma cje 
o wy so ko ści prze wi dzia ne go na wy da rze nie
bu dże tu.

Za swo je szcze gól ne osią gnię cie uzna je
przy go to wa nie Na ro do wej Kon fe ren cji
Sprze da ży dla ok. 1300 osób oraz Na ro do wej
Kon fe ren cji Uni le ver dla ok. 800 osób, któ ra
od by ła się w Egip cie. Zda niem Ma rio li Grze -
go rek, jed nym z więk szych pro ble mów bran -
ży jest ba za ho te lo wo -kon fe ren cyj na. Cięż ko
jest zna leźć i zsyn chro ni zo wać wszyst kie po -
trzeb ne ele men ty w jed nym cza sie. Ko lej ny
kło pot to wy gó ro wa ne ce ny i ma ło ela stycz ni
wła ści cie le obiek tów.

MMaa  rriioo  llaa  
GGrrzzee  ggoo  rreekk  
star szy spe cja li sta ds. roz wo ju
sprze da ży, Uni le ver Pol ska

Mag da le na Grodz ka, pia stu jąc sta no wi sko
ko or dy na to ra pro jek tów, zaj mu je się przy go -
to wy wa niem róż ne go ro dza ju kon fe ren cji dla
pra cow ni ków fir my. Naj więk sze z nich gro -
ma dzą na wet do 550 osób, jak mia ło to miej -
sce przy spo tka niu, któ re od by ło się z oka zji
po łą cze nia firm Te va i Pli va. Od po wie dzial na
jest tak że za opra co wa nie lo gi sty ki szko leń,
za ję cia te am bu il din go we czy spo tka nia biz -
ne so we dla kie row ni ków, ma na ge rów oraz
kon sul tan tów me dycz nych. Więk szość z tych
wy da rzeń ma cha rak ter cy klicz ny i sta no wi
istot ny ele ment i spo sób re ali za cji stra te gii
fir my. Jak pod kre śla, każ do ra zo wo kon fe ren -

cje pod le ga ją oce nom ze stro ny uczest ni ków
i za rzą du fir my. Wszel kie wnio ski są
uwzględ nia ne przy ko lej nych spo tka niach, co
po ma ga jej jesz cze le piej or ga ni zo wać ko lej -
ne wy da rze nia. Mag da le na Grodz ka z wy -
kształ ce nia jest so cjo lo giem. Ukoń czy ła tak -
że stu dia z za kre su ho te lar stwa i tu ry sty ki
oraz mar ke tin gu i za rzą dza nia. Jej ka rie ra za -
wo do wa nie by ła jed nak od po cząt ku bez po -
śred nio zwią za na z prze my słem spo tkań.
Pra co wa ła m.in. w au to ry zo wa nym przed sta -
wi ciel stwie fir my Vo lvo, Po wszech nym To -
wa rzy stwie Eme ry tal nym Pio nier, Dres de ner
Ban ku, aż wresz cie w 2005 ro ku tra fi ła do
Te va Phar ma ceu ti cals Pol ska. W pra cy bar -
dzo waż ne są dla niej ta kie ce chy, jak od po -
wie dzial ność, uczci wość i de ter mi na cja, któ -
ra po win na przy świe cać wszyst kim re ali zo -
wa nym za da niom. Współ pra cow ni cy po -
strze ga ją Mag da le nę Grodz ką ja ko so lid ną 
i za an ga żo wa ną oso bę. Jak sa ma przy zna je,
mi mo na tło ku obo wiąz ków za wsze jest 
w sta nie zna leźć czas dla przy ja ciół.

MMaaggddaalleennaa
GGrrooddzzkkaa
koordynator projektów
Teva Polska
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Ukoń czy ła Wy dział Dzien ni kar stwa Uni -
wer sy te tu War szaw skie go. Jest tak że ab sol -
went ką ob słu gi i or ga ni za cji ru chu tu ry stycz -
ne go. Jej pierw szym po waż nym pra co daw cą
by ła Pol ska Te le fo nia Cy fro wa, ope ra tor sie -
ci Era (Dział Za ku pów). Póź niej przy szedł
nie dłu gi okres spę dzo ny w Me etings Ma na -
ge ment, gdzie po raz pierw szy usły sza ła o or -
ga ni za cji MPI. Jak sa ma przy zna je, nie po -
my śla ła wte dy na wet, że kie dyś znaj dzie się
w jej sze re gach. Ko lej ny etap ka rie ry za wo -
do wej Mag da le ny He in rich, zwią za ny był ze
świa tem me diów, kon kret nie z pra cą w HBO

Pol ska. W ma ju 2005 ro ku pod ję ła pra cę w
Po lphar mie, z któ rą zwią za na jest do dzi siaj.
Po cząt ko wo zaj mo wa ła sta no wi sko kup ca
usług even to wo -tu ry stycz nych, ak tu al nie
peł ni ro lę kie row ni ka ds. za ku pów, sek cji
even to wej. Do jej obo wiąz ków na le ży za rzą -
dza nie za ku pa mi świad czeń zwią za nych z
or ga ni zo wa ny mi przez fir mę spo tka nia mi
oraz wy jaz da mi służ bo wy mi. W ra mach fir -
my pro wa dzi rów nież szko le nia z za kre su
bran ży MI CE. Je dy nie w tym ro ku, jed nost ka
któ rą kie ru je, zor ga ni zo wa ła kil ka set róż ne go
ro dza ju spo tkań, skie ro wa nych do pra cow ni -
ków Po lphar my oraz part ne rów biz ne so -
wych. Du żą wa gę przy kła da to te go, aby re ali -
zo wa ne przez nią dzia ła nia, by ły zgod ne z po -
li ty ką CSR. Tam, gdzie to moż li we, ko rzy sta
z usług lo kal nych do staw ców i miej sco wych
pro duk tów, co uwa ża za roz wią za nie na tu ral -
ne i zdro wo roz sąd ko we. Współ pra cow ni cy
uwa ża ją, że jest wy ma ga ją ca, a do pra cy
mo ty wu ją ją wro dzo ne: upór i opty mizm. 

MMaagg  ddaa  llee  nnaa
HHee  iinn  rriicchh
kie row nik ds. za ku pów
Po lphar ma

Jak mó wi Mag da le na He in rich, roz wo ju ni gdy nie
za dużo. Obec nie re ali zu je go po przez stu dio wa -
nie li te ra tu ry bran żo wej, dzia łal ność w MPI oraz
zbie ra nie no wych do świad czeń w cza sie wy ko ny -
wa nia co dzien nych obo wiąz ków za wo do wych.
Jest otwar ta na no we, nie sza blo no we roz wią za nia
i kon cep cje, wy cho dzą ce po za utar te szla ki.

Dzię ki współ pra cy z dzia łem zaj mu ją cym się w fir mie
sta ty sty ka mi Bar ba ra Ko per wi dzi, jak bar dzo wy jaz -
dy mo ty wa cyj ne wpły wa ją na wzrost sprze da ży.
Waż ne jed nak, aby by ły re ali zo wa ne w spo sób prze -
my śla ny i two rzy ły część stra te gii przed się bior stwa
w tym za kre sie. Tyl ko wte dy bę dą w sta nie przy nieść
po żą da ne skut ki.

W war stwie mo ty wa cyj nej, przed się wzię cia re ali zo wa -
ne przez Agniesz kę Maj kow ską ma ją przy czy nić się do
wzro stu sprze da ży zgod ne go z ce la mi stra te gicz ny mi.
W war stwie ko mu ni ka cyj nej waż na jest spój ność 
z war to ścia mi AXA i atry bu ta mi mar ki, któ re po przez
kom po zy cję pro gra mów i ich ko mu ni ka cję po win ny 
w na tu ral ny i nie wy mu szo ny spo sób sta wać się ele -
men tem prze ka zu, wzmac nia jąc iden ty fi ka cję z fir mą.

W AXA Pol ska od po wia da za ca łość dzia -
łań roz wo jo wych zwią za nych z dys try bu cją,
któ re obej mu ją szko le nia wstęp ne i roz wo jo -
we dla sprze daw ców i ka dry me na dżer skiej,
two rze nie stan dar dów sprze da ży i sys te mów
wy na gro dzeń, re ali zo wa nie pro gra mów mo -
ty wa cyj nych oraz ko mu ni ka cję z od dzia ła mi
AXA w ca łej Pol sce. Jak mó wi, wszyst kie te
za da nia nie by ły by moż li we do zre ali zo wa -
nia bez pro fe sjo nal ne go i zo rien to wa ne go na
suk ces ze spo łu, z któ rym ma przy jem ność
współ pra co wać. W bran ży MI CE roz wój to
dla niej przede wszyst kim umie jęt ność słu -
cha nia fa chow ców i po ko ra wo bec ich do -
świad cze nia i wie dzy. Waż ne jest tak że

ucze nie się na wła snych błę dach i ob ser wo -
wa nie te go, co in ni ro bią le piej. Wszyst ko
przy za cho wa niu za sad ni czych war to ści biz -
ne so wych i pa ra me trów fi nan so wych przy pi -
sa nych do da ne go przed się wzię cia. W przy -
pad ku Agniesz ki Maj kow skiej do świad cze -
nie to tak że dzie le nie się zdo by tą wie dzą,
cho ciaż by na te mat sys te mów mo ty wa cyj -
nych i ich ro li w pro ce sie roz wo ju or ga ni za -
cji sprze da żo wej czy aspek tów for mal nych
re ali za cji sa me go pro jek tu. 

Agniesz ka Maj kow ska jest ab sol went ką
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu, gdzie uzy ska ła ty tuł ma gi stra fi lo lo -
gii an giel skiej. Jej edu ka cję do peł ni ły stu dia
li cen cjac kie z za kre su za rzą dza nia i mar ke -
tin gu, w spe cjal no ści za rzą dza nie fi nan sa mi,
w Wyż szej Szko le Za rzą dza nia i Ban ko wo -
ści we Wro cła wiu. Po cząt ko wo pra co wa ła
ja ko na uczy ciel ję zy ka an giel skie go oraz tłu -
macz. Póź niej jej ka rie ra za wo do wa zwią za -
na by ła m.in. z gru pą Gó raż dże Ce ment, Pol -
skim Związ kiem Pił ki Siat ko wej i ING Na -
tio na le Ne der lan den. 

AAggnniieesszz  kkaa
MMaajj  kkooww  sskkaa
dy rek tor de par ta men tu roz wo ju
sprze da ży, AXA Pol ska

Bar ba ra Ko per jest ab sol went ką Wy dzia łu
Or ga ni za cji i Za rzą dza nia Uni wer sy te tu
War szaw skie go. Swo ją ka rie rę za wo do wą
za czy na ła w przed się bior stwach po lo nij no -
-za gra nicz nych oraz przed sta wi ciel stwach
firm za gra nicz nych. Pra co wa ła tak że 
w „Sztan da rze Mło dych” oraz w „Two im
Sty lu”. Z TU Al lianz Pol ska zwią za na jest
od sa me go po cząt ku. Od 1998 ro ku zdą ży ła
przejść przez róż ne szcze ble ka rie ry, po -
cząw szy od sta no wi ska menadżera ds. agen -
tów, skoń czyw szy na dy rek to rze ds. or ga ni -
za cji kon fe ren cji i im prez. Do jej obo wiąz -
ków na le ży ko or dy na cja ta kich przed się -

wzięć, jak co rocz na kon fe ren cja dla oko ło
2000 pra cow ni ków, wy jaz dy mo ty wa cyj no -
-szko le nio we dla naj lep szych agen tów do za -
gra nicz nych biur TU Al lianz czy licz ne kon -
fe ren cje sprze da żo we. Gru pę do ce lo wą or -
ga ni zo wa nych przez nią wy da rzeń sta no wią
więc za rów no pra cow ni cy fir my, klien ci, jak
i part ne rzy biz ne so wi. Ostat nio Bar ba ra Ko -
per od po wia da ła tak że za przy go to wa nie ob -
cho dów dzie się cio le cia Al lianz na pol skim
ryn ku i spon so ring fe sti wa lu „Dwa Brze gi”
w Ka zi mie rzu Dol nym. Jej prio ry te to wym
ce lem jest utrzy ma nie wy so kie go po zio mu
re ali zo wa nych wy da rzeń. Jak sa ma przy zna -
je, naj waż niej szą za sa dą, któ ra przy świe ca
jej pra cy, jest trak to wa nie in nych w ta ki sam
spo sób, jak chcia ło by się sa me mu być trak -
to wa nym. Re la cje biz ne so we przy no szą bo -
wiem du żo lep sze efek ty, gdy do strze ga się 
w nich dru gie go czło wie ka i po świę ca mu
wię cej cza su. Po czu cie speł nie nia i zgod no -
ści ze so bą oraz sa tys fak cja z pra cy to naj lep -
sze wy znacz ni ki suk ce su.

BBaarrbbaarraa  KKooppeerr--
--OOcchheellsskkaa
dyrektor ds. organizacji imprez
TU Allianz Polska
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Jest ab sol wen tem Szko ły Głów nej Han dlo -
wej w War sza wie. Je go ka rie ra za wo do wa
wią że się przede wszyst kim z PTK Cen ter tel.
Do je go obo wiąz ków na le ży m.in. or ga ni zo -
wa nie kon kur sów i pro gra mów mo ty wa cyj -
nych, przy go to wy wa nie even tów, ak cji spe -
cjal nych oraz pro duk cja, kre acja i lo gi sty ka
ma te ria łów BTL i POS dla wszyst kich ka na -
łów sprze da ży. 

Za swo je szcze gól ne osią gnię cie Piotr Ma -
le sa uzna je przy go to wa nie wy jaz du in cen ti -
ve do Ja po nii w ma ju te go ro ku, który oce -
nio ny został przez uczest ni ków ja ko per fek -

cyj ny. Waż na by ła rów nież peł na atrak cji
Ga la Ide ały 2008, pod czas któ rej wy ło nie ni
zo sta li zwy cięz cy w po szcze gól nych ka te go -
riach sprze da żo wych w fir mie. Oprócz te go,
Piotr Ma le sa przy go to wy wał dla naj lep szych
sprze daw ców wy jaz dy na nar ty do Włoch,
Jor da nii i In dii. Od po wia da tak że za cy klicz -
ne kon fe ren cje sprze da żo we oraz spo tka nia
z au to ry zo wa ny mi przed sta wi cie la mi. Or ga -
ni zo wa ne przez nie go wy jaz dy są w wie lu
przy pad kach na stęp stwem kon kur sów
sprze da żo wych wpi sa nych w stra te gię sprze -
da ży. Do dat ko wo część wy da rzeń jest ści śle
zwią za na z pro gra ma mi roz wo jo wy mi po -
szcze gól nych pra cow ni ków. Po nie waż re ali -
za cje z za kre su MI CE są czę ścią pro gra mów
stra te gicz nych, każ do ra zo wo ba da ny jest
zwrot z in we sty cji. W swo jej pra cy sta wia na
uczci wość i in no wa cyj ność. Do dzia ła nia
mo ty wu je go każ dy, na wet drob ny suk ces.
Wy znacz ni kiem suk ce su jest dla nie go po -
czu cie sa mo re ali za cji. 

PPiioottrr  MMaa  llee  ssaa
dy rek tor de par ta men tu Tra de
Mar ke ting
PTK Cen ter tel

Współ pra cow ni cy po strze ga ją go ja ko czło wie ka
wy ma ga ją ce go, ale jed no cze śnie nie zwy kle po moc -
ne go, do któ re go moż na się zgło sić z każ dym pro -
ble mem. W swo jej pra cy za szcze gól nie istot ny
uzna je cią gły roz wój za wo do wy i po sze rza nie ho ry -
zon tów. Czu je sa tys fak cję, gdy osią ga za kła da ne
ce le, za rów no biz ne so wo, jak i pry wat nie. 

Do współ pra cy sta ra się do bie rać lu dzi so lid nych,
z któ ry mi moż li we jest na wią za nie trwa łych re la -
cji biz ne so wych opar tych na za ufa niu. Lu bi szko -
le nia ze swo imi współ pra cow ni ka mi, bo to tak że
oka zja, aby le piej się po znać. Do bra kon fe ren cja,
jej zda niem, to ta ka, któ ra oprócz re ali za cji ce lów
biz ne so wych, przy no si rów nież do brą za ba wę.

Od po cząt ku pra cy za wo do wej zwią za na z
fir ma mi bran ży FMCG. Swo ją ka rie rę roz po -
czy na ła od sta no wi ska ho stes sy pro mu ją cej
pro duk ty w skle pach. Prze szła przez więk -
szość szcze bli za wo do wych w dzia łach sprze -
da ży, tra de mar ke tin gu i mar ke tin gu. Ze
swo ją obec ną fir mą, Rec kitt Benc ki ser, jest
zwią za na naj dłu żej, już pra wie od 12 lat. Ja -
ko sa les ope ra tions ma na ger zaj mu je się trze -
ma ob sza ra mi dzia łal no ści: za rzą dza dzia łem
ho stess pro mu ją cych pro duk ty fir my w hi per -
mar ke tach, a tak że gru pą mer chan di se rów,
któ rzy dba ją o ich dys try bu cję i eks po zy cję w
naj waż niej szych skle pach. Po nad to jest od -

po wie dzial na za or ga ni za cję głów nych spo -
tkań dzia łu sprze da ży, kon fe ren cji dla part -
ne rów biz ne so wych oraz im prez ogól no fir -
mo wych. W tym ro ku jej głów nym pro jek -
tem by ła or ga ni za cja wy jaz du in cen ti ve dla
ca łej fir my (kil ka set osób) do Mia mi (maj
2009) oraz kon fe ren cja dla no wych part ne -
row biz ne so wych (kwie cień 2009). Wy jazd,
któ ry dla wie lu osób był wy ciecz ką ma rzeń,
zo stał uzna ny za naj lep szy in cen ti ve trip w
hi sto rii Rec kitt Benc ki ser w Pol sce. W po -
przed nich la tach or ga ni zo wa ła rów nież mię -
dzy na ro do we spo tka nia dy rek to rów i za rzą -
du. Wy znacz ni kiem suk ce su i speł nie nia jest
dla niej za do wo le nie z re ali za cji na wet ma -
łych, co dzien nych spraw. Jak przy zna je, naj -
więk szą sa tys fak cję za wo do wą od czu wa
wte dy, gdy pod czas or ga ni zo wa nej przez nią
im pre zy lu dzie na praw dę do brze się ba wią.
Jest ab sol went ką Uni wer sy te tu War szaw -
skie go, gdzie ukoń czy ła ja po ni sty kę. Jej
ścież kę edu ka cyj ną uzu peł ni ły stu dia z za -
kre su Exe cu ti ve MBA.

BBeeaattaa
ŚŚwwiięętteekk
sales operations manager
Reckitt Benckiser

IInnssppiirraaccjjee

LLuuddzziiee

DDyysskkuussjjee

MICEPoland
M e e t i n g s  •  I n c e n t i v e s  •  C o n f e r e n c e s  •  E v e n t s

MICE Poland cała branża w jednym tytule!

Zamawiając roczną prenumeratę miesięcznika MICE Poland 
jesteś na bieżąco ze wszystkimi sektorami branży spotkań.

Płacisz tylko 120 zł za cały rok!
Z każdym numerem otrzymujesz bezpłatny dodatek...
...czytasz o ludziach, którzy tworzą ten biznes...
...wiesz, jakie trendy panują na rynku MICE.

• Zamów przez telefon: (022) 822 20 16 
• Zamów przez e-mail: prenumerata@micepoland.com.pl
• Prenumerata RUCH:  www.ruch.com.pl
• Prenumerata Kolporter: www.kolporter.com.pl
• Prenumerat elektroniczna: www.nexto.pl
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Do świad cze nie za wo do we zdo by wał
przy or ga ni za cji fe sti wa li (m.in. Jazz Jam -
bo ree) i kon cer tów ta kich sław, jak Ja mes
Brown, Ray Char les, The Glenn Mil ler
Or che stra. Przez rok był to ur ma na ge rem
czter dzie sto oso bo we go ze spo łu Ga el for -
ce Dan ce zło żo ne go z ar ty stów po cho -
dze nia ir landz kie go z róż nych kra jów. 
W trak cie ich świa to wej tra sy kon cer to -
wej po znał kul tu rę pra cy i or ga ni za cji za -
rów no w pań stwach, w któ rych wy stę po -
wa li, jak i w róż nych śro do wi skach. Dzię -
ki te mu eta po wi w ży ciu po sze rzył swo je

ho ry zonty i prze kro czył ba rie ry kul tu ro we. 
W 2005 ro ku zwią zał się z Eska drą Events
i szyb ko awan so wał w struk tu rach agen cji
od event ma na ge ra, aż do ak tu al ne go sta -
no wi ska. 

Event po strze ga ja ko naj bar dziej ela -
stycz ną for mę na rzę dzia mar ke tin go we -
go. Aby trafiać z po my sła mi do róż nych
gru p do ce lo wych, roz bu do wał dział kre -
acji w agen cji, za pew nia jąc pra cow ni kom
do stęp do wie dzy i no wo ści na ryn ku mię -
dzy na ro do wym. Woj ciech Cła piń ski in we -
stu je w mło dą ka drę. Do za ło gi Eska dry
Events na le żą m.in. oso by, dla któ rych
jest to pierw sza pra ca. Ubo le wa nad sła bą
in te gra cją w bran ży, choć do strze ga i do -
ce nia zmia ny za cho dzą ce na prze kór
„kry zy so wym” na stro jom – za wią zy wa nie
sto wa rzy szeń, tar gi, pa ne le dys ku syj ne.
Jest prze ko na ny, że dzię ki ta kim wy da rze -
niom umac nia się po zy cję bran ży wśród
in nych ga łę zi go spo dar ki.

WWoojjcciieecchh
CCłłaappiińńsskkii
dyrektor zarządzający
Eskadra Events

Do pracy motywują go wygrane i dobrze
zrealizowane projekty oraz przeciwności losu.
Twierdzi, że pokonywanie ich hartuje i mobilizuje.
Pozostać sobą po osiągnięciu tego, co inni
nazywają sukcesem – to właśnie dla niego
największy sukces.

W domu nie odcina się od życia zawodowego.
Praca to dla niego przyjemność, integralna 
część jego funkcjonowania, którą lubi. 
Co więcej, twierdzi, że rodzina chętnie
uczestniczy w tej sferze jego życia i bywa, 
że bliscy służą dobrą radą.

Biz nes to dla nie go sy no nim wy trwa ło ści 
w dą że niu do ce lów za wo do wych. Do pra cy 
mo ty wu je go po chwa ła te go, co ro bi, a nie 
pie nią dze, bo one, jak twier dzi, są po to, że by 
z cza sem móc zro zu mieć, że w tym wszyst kim nie
cho dzi o nie. Kon se kwent nie w ży ciu i biz ne sie
sto su je mak sy mę, „Cze go nie na zwiesz, te go nie
roz bi jesz”.

Już po raz ko lej ny no mi no wa ny do ty tu łu
Oso bo wość Ro ku MI CE Po land. Obec ny
etap w je go ka rie rze po prze dza ła dro ga za wo -
do wa, na któ rą wkro czył w wie ku 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,
gdzie szyb ko awan so wał, a w 2002 r. wy star -
to wa ła agen cja Jet Events, któ rej jest po my -
sło daw cą i za ło ży cie lem. De ter mi na cja i wy -
trwa łość w pra cy „na swo im” za owo co wa ły
suk ce sa mi – na gro dą w kon kur sie „Te raz Pol -
ska”, dru gą po zy cją pod wzglę dem świa to wej
mar ki even to wej wśród event ma na ge rów
kor po ra cyj nych oraz na gro dą „Event Ro ku
2007”. Agen cja, któ ra re ali zu je rocz nie oko ło

200 pro jek tów, pięć ra zy uzy ska ła mia no
„Fir my przy ja znej klien to wi”. Nie przy pad ko -
wo, po nie waż to sa tys fak cja klien tów jest dla
Krzysz to fa Gaw ry cha wy znacz ni kiem suk ce -
su za wo do we go. 

Za jed ną z naj bar dziej spek ta ku lar nych 
i skom pli ko wa nych lo gi stycz nie im prez or ga -
ni zo wa nych w 2009 ro ku uwa ża Ga lę Ide ały.
Jet Events już po raz szó sty re ali zo wa ła to
przed się wzię cie dla Te le ko mu ni ka cji Pol skiej.
W tym ro ku po wsta ło kil ka na ście kon cep cji, 
z któ rych wy bra no jed ną, zda wa ło by się naj -
prost szą: stwo rzyć mu si cal, któ re go fa bu ła
bę dzie osa dzo na w re aliach kor po ra cji i do -
tknie trud nych kwe stii emo cjo nal nych, a na -
wet mo ral nych jej pra cow ni ków. Za trud nio -
no pro fe sjo nal nych wy ko naw ców a tak że wy -
bra nych pra cow ni ków klien ta. Po raz pierw -
szy w hi sto rii Jet Events za an ga żo wa nie pra -
cow ni ków fir my w ob sa dę ak tor sko -wo kal ną
by ło tak du że. Re ak cja uczest ni ków prze szła
naj śmiel sze ocze ki wa nia – trwa ją ca kil ka go -
dzin ga la na gro do wa wzbu dzi ła wiel kie emo -
cje i przy ku ła uwa gę wszyst kich wi dzów.

KKrrzzyysszzttooff
GGaawwrryycchh
dyrektor generalny
Jet Events

Za czy nał ja ko spe cja li sta ds. mar ke tin gu
w fir mie Peu ge ot. Po tem dwu krot nie peł nił
funk cję dy rek to ra za rzą dza ją ce go w Storm
Ad ver ti sing Agen cy i w Je an -Clau de Bi gu -
ine. Od 2004 ro ku jest pre ze sem za rzą du
In Dre ams, ale mó wi, że nie lu bi te go okre -
śle nia. Wo li być po strze ga ny ja ko oso ba,
któ ra roz wi ja fir mę i sta ra się za słu żyć na
ta ką opi nię. W ro ku, w któ rym wie le firm
upa dło, a in ne re du ko wa ły eta ty, on po -
więk szył swój ze spół o po ło wę. A to za
spra wą wpro wa dze nia na ry nek no wej
usłu gi Dre am sCon cier ge, nad któ rą pra ca
trwa ła dwa la ta.

Był za an ga żo wa ny w po wo ła nie Sto wa rzy -
sze nia Or ga ni za to rów In cen ti ve Tra vel i ma
na dzie ję, że w ra mach je go dzia łal no ści uda
się roz wią zać pa lą ce pro ble my bran ży. Mi -
chał uwa ża, że jed nym z nich jest zbyt ma ła
świa do mość te go, że in cen ti ve tra vel to na -
rzę dzie biz ne so we i że nie moż na po rów ny -
wać ta kich przed się wzięć do pro jek tów re -
ali zo wa nych przez biu ra po dró ży. We dług
nie go, na le ży tak że stwo rzyć spój ne za sa dy
or ga ni zo wa nia prze tar gów oraz wy pra co -
wać ko deks etycz ny we wnątrz bran ży.

Si łę mo ty wa cji do ce nia nie tyl ko ja ko or -
ga ni za tor, ale rów nież ja ko szef. Sta ra się
szcze gól nie dbać o lu dzi, któ rzy two rzą fir -
mę, po nie waż z za do wo lo nym i do brze
zmo ty wo wa nym ze spo łem moż na prze no -
sić gó ry. Cie szy się z… kon ku ren cji. Ale tyl -
ko tej zdro wej. Wy zna je za sa dę, że sil ne fir -
my na ryn ku, to sil na bran ża. Do ce nia kom -
pe ten cje „do brych” kon ku ren tów In Dre -
ams i pod kre śla, że to dzię ki nim fir ma się
roz wi ja.

MMii  cchhaałł  
CCzzeerr  wwiińń  sskkii
pre zes za rzą du
In Dre ams



MMIICCEE  PPOOLLAANNDD  ggrruuddzziieeńń  2200009918

OOssoobboowwoośśćć  RRookkuu          OOrrggaanniizzaattoorr  NNoommiinnaaccjjee

Ka rie rę za czy na ła od or ga ni zo wa nia wy -
jaz dów dla zu chów. W 1991 ro ku otwo rzy ła
Biu ro Tu ry stycz ne Ga lop, ukie run ko wa ne
na wy po czy nek dzie ci i mło dzie ży. Jej dzia -
łal ność w sek to rze kon fe ren cyj nym za czę ła
się… od przy pad ku. Je den z do tych cza so -
wych klien tów zle cił fir mie zor ga ni zo wa nie
cy klu szko leń dla le ka rzy i pie lę gnia rek. De -
biut w bran ży zo stał uwień czo ny suk ce sem.
Dzia ła ją cy od 2004 ro ku Ga lop Bu si ness Se -
rvi ce do dzi siaj spe cja li zu je się w kon gre sach
me dycz nych. Kry sty na Go łą bek jest człon -
kiem Ślą skie go Od dzia łu Pol skiej Izby Tu ry -

sty ki, Sto wa rzy sze nia Kon fe ren cje i Kon gre -
sy w Pol sce oraz Ślą skiej Or ga ni za cji Tu ry -
stycz nej, ja ko czło nek za rzą du. Współ pra -
cow ni cy oraz oso by, któ re od da ły głos na
wła ści ciel kę Ga lo pu, wi dzą w niej opa no wa -
ną i upo rząd ko wa ną pro fe sjo na list kę, per -
fek cyj nie re ali zu ją cą po wie rzo ne jej za da nia.
Po twier dza ją to sło wa sa mej za in te re so wa -
nej. Twier dzi, że w od dzie la niu spraw za wo -
do wych od ży cia pry wat ne go też po ma ga
jej… po rzą dek. Aby nie my śleć o pra cy w do -
mu, przed wyj ściem z firmy po rząd ku je swo -
je biur ko i sta ra się do mknąć wszyst kie bie -
żą ce spra wy. Czas po pra cy pla nu je i or ga ni -
zu je tak, aby mieć moż li wość skon cen tro wa -
nia się na przy jem no ściach.

Sza cu nek i za ufa nie to we dług niej pod -
sta wa re la cji za rów no z klien ta mi, jak 
i współ pra cow ni ka mi. Pod kre śla, że czu je
sa tys fak cję, kie dy mo że bez obaw po zo sta -
wić fir mę na mie siąc rę kach pracowników 
i wy je chać na urlop.

KKrryyssttyynnaa
GGoołłąąbbeekk
właściciel
Galop Business Service

Biz nes to dla niej sy no nim spraw no ści or ga ni za -
cyj nej uwień czo nej suk ce sem. Ży czy ła by so bie,
aby przed sta wi cie le bran ży współ pra co wa li 
w dą że niu do nie go, bo „gdy by śmy zro bi li 
wszyst ko, do cze go je ste śmy zdol ni, sa mych 
sie bie wpra wi li by śmy w osłu pie nie”.

Uważa, że sukces ma wiele składowych – ciężka
praca, odpowiedni dobór współpracowników, łut
szczęścia, zdrowie… Chce, aby za pięć lat BTS
było multifunkcyjnym biurem z zakresu corporate
travel, działającym dzięki oddanym swej pracy
fachowcom.

Choć współ pra cow ni cy po strze ga ją go ja ko 
pe dan ta, któ ry dba, aby wszyst ko by ło do pię te 
na ostat ni gu zik, on od cza su do cza su lu bi się 
za gu bić. Naj le piej w ja kimś nie zna nym mie ście 
w do wol nym miej scu na świe cie i od kry wać 
je „po swo je mu” – lu dzi, ar chi tek tu rę, sma ki 
i za pa chy.

Mo men tem zwrot nym, nie tyl ko w ka rie -
rze, ale w ca łym je go ży ciu sta ło się za ło -
że nie w 2007 ro ku, wraz z przy ja cie lem
Wojt kiem Dę biń skim, agen cji Event Part -
ners. Po wie lu la tach pra cy na eta cie 
w dzia le even to wym agen cji PR by ła to du -
ża od mia na i spo sob ność do te go, aby
uwol nić swój po ten cjał. Z per spek ty wy
cza su mó wi, iż by ła to jed na z naj lep szych
de cy zji w ży ciu. Twier dzi, że jest wręcz
uza leż nio ny od emo cji i ad re na li ny, któ ra
wy dzie la się, gdy re ali zu je even ty.

Ce ni so bie dłu go ter mi no we, do bre re la -
cje z part ne ra mi biz ne so wy mi. Pod kre śla,
że od mo men tu za ło że nia agen cja pra cu je

dla sta łe go gro na klien tów i w naj bliż szych
la tach pod sta wą dal sze go jej funk cjo no -
wa nia nie bę dzie po zy ski wa nie no wych
klien tów, a zwięk sza nie po ten cja łu „sta -
rych”, z któ ry mi na wią za ne zo sta ły trwa łe
re la cje biz ne so we. Z punk tu wi dze nia To -
ma sza, jest to sy tu acja „win -win” – klient
nie mu si prze pro wa dzać cza so chłon nych
prze tar gów i po tem za po zna wać no wej
agen cji ze swo ją kul tu rą or ga ni za cyj ną,
mi ni ma li zu je ry zy ko, ko rzy sta jąc z usług
za ufa ne go part ne ra, a dla agen cji to kom -
fort pra cy w zna nym śro do wi sku (ry nek,
pra cow ni cy, po trze by, pro ble my, ce le) 
i ogra ni cze nie kosz tów zwią za nych z po -
zy ski wa niem no wych klien tów.

To masz Ko ryc ki chęt nie dzie li się do -
świad cze niem i wie dzą. Ma na swo im kon -
cie se rię wy kła dów z dzie dzi ny ko mu ni ka -
cji po przez dzia ła nia even to we na Wy dzia -
le Dzien ni kar stwa UW. Uczest ni czy w wy -
da rze niach bran żo wych. Wy stę pu je ja ko
przed sta wi ciel bran ży, m.in. w pro gra mie
„Fir ma” w TVN 24.

TToo  mmaasszz  
KKoo  rryycc  kkii
współ wła ści ciel 
Event Part ners

Z wy kształ ce nia jest po lo ni stą. Zna pięć
ję zy ków. Uwa ża, że to wła śnie wy bór dro -
gi za wo do wej nie zgod nej z kie run kiem
stu diów miał naj więk szy wpływ na je go
ży cie. W 1990 ro ku za ło żył biu ro po dró ży
Del ta Tra vel. Dwa la ta póź niej wy star to -
wa ło biu ro Da na Air Tra vel, a w 2000 
ro ku – Bu si ness Tra vel Se rvi ce, któ re pro -
wa dzi do dzi siaj. 

Klien tom ofe ru je in no wa cyj ny sys tem pre -
zen ta cji „In to uch”, dzię ki któ re mu mo gą fi -
zycz nie za po znać się z ofer tą przed roz po -
czę ciem re ali za cji. W BTS stwo rzył in ter dy -
scy pli nar ny ze spół – sce na rzy ści, ak to rzy,

glob tro te rzy two rzą pro gra my opar te na do -
świad cze niu, ale tak że po my słach li te rac -
kich czy hi sto rycz nych. To wła śnie pra cow -
ni cy i jed no cze śnie przy ja cie le mo ty wu ją go
do sta wia nia czo ła no wym wy zwa niom.
Dba o ich (oraz swój wła sny) roz wój za wo -
do wy, or ga ni zu jąc kil ku ty go dnio we po by ty
w naj więk szych eu ro pej skich biu rach bran -
ży MI CE, wy sy ła jąc na szko le nia, kon fe ren -
cje, tar gi. Oni na to miast po strze ga ją sze fa
ja ko ko le gę z pra cy. We dług Pio tra Kał wy,
zmo rą bran ży jest mno gość pod mio tów nie -
przy go to wa nych me ry to rycz nie do ról, ja kie
chcą peł nić. Ży czył by so bie wię cej wspar cia
dla sek to ra MI CE ze stro ny władz oraz zin -
ten sy fi ko wa nia pro mo cji Pol ski za gra ni cą. 

Jest oj cem 2,5-let niej dziew czyn ki. Śle dze -
nie jej roz wo ju spra wia mu wie le ra do ści.
Ma du żo za in te re so wań – ja ko wła ści ciel
win ni cy pro du ku je wła sne wi no, ja ko pa sjo -
nat spor tu gra w te ni sa i gol fa, ja ko fi lo log
ota cza się książ ka mi, a ja ko ko lek cjo ner 
– ob ra za mi.

PPiioottrr  
KKaałłwwaa
dyrektor generalny 
Business Travel Service
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Pro wa dzi fir mę od 18 lat, ale usłu ga mi
dla klien tów kor po ra cyj nych za jął się na
prze ło mie lat 1998/99. Na po cząt ku or ga -
ni zo wał za gra nicz ne wy jaz dy mo ty wa cyj -
ne, po tem do łą czył even ty, a w koń cu włą -
czył do ofer ty in co ming dla biz nes me nów
z ca łe go świa ta. Jest pierw szym w Pol sce
człon kiem or ga ni za cji SI TE (So cie ty of
In cen ti ve Tra vel Exe cu ti ves). W 2009 ro -
ku Ha xel zo stał part ne rem stra te gicz nym
Ova tion Glo bal DMC.

Krzysz tof de kla ru je, że za sa dy ety ki
bran żo wej są dla nie go nie zmien ne od lat

– Ha xel gra fa ir i nie pod kła da no gi in nym.
Pięt nu je na to miast nie rze tel ne fir my i oso -
by w bran ży, któ re po stę pu ją wbrew prze -
pi som, ale i nie pi sa ne mu ko dek so wi etycz -
ne mu. Ży czy so bie, aby w nie da le kiej
przy szło ści (m.in. dzię ki dzia łal no ści Sto -
wa rzy sze nia Or ga ni za to rów In cen ti ve
Tra vel, któ re go jest współ za ło ży cie lem)
ta kich sa mych za sad prze strze ga li za rów -
no or ga ni za to rzy, jak i klien ci. Współ pra -
cow ni cy po strze ga ją Krzysz to fa Po boż nia -
ka ja ko życz li we go lu dziom sze fa, z ja sną
wi zją roz wo ju fir my i ja ko oso bę po tra fią -
cą „za cho wać dy stans”. On sam po twier -
dza, że kil ka na ście lat te mu „wy pro wa -
dził” fir mę z do mu i ona już tam nie wró -
ci. Za wsze znaj du je czas na lamp kę wi na
z przy ja ciół mi i spa cer z psem. Naj więk szą
sa tys fak cję czu je, prze mie rza jąc gór skie
szla ki i ob ser wu jąc przy ro dę, a spo kój we -
wnętrz ny i szczę ście naj bliż szych są dla
nie go wy znacz ni ka mi suk ce su. 

KKrrzzyysszz  ttooff  
PPoo  bboożż  nniiaakk
pre zes za rzą du
Ha xel Events & In cen ti ve

Po strze ga ży cie ja ko rze kę – ca ły czas coś się
dzie je, zmie nia, a my roz wi ja my się i gro ma dzi my
do świad cze nia, cią gle bu du jąc wła sną oso bo wość.
Zdra dza, że pod czas re ali za cji mie wa „zwa rio wa ne
wi zje”, a do pra cy mo ty wu je go to, jak klien ci 
sze ro ko otwie ra ją oczy i mó wią: „Wow!”.

Pra cow ni cy po strze ga ją Ma cie ja Sob ko wia ka 
ja ko dy ry gen ta na da ją ce go rytm. Wy da je się, 
że ich szef od naj du je się w tej ro li, bo pod kre śla,
że sa tys fak cję czu je wte dy, gdy „wszyst ko gra”, 
a on ma czas na do bre go drin ka. 

We dług no mi nu ją cych ją osób, jest przy kła dem
po łą cze nia pro fe sjo na li zmu i dłu go let nie go do -
świad cze nia w bran ży z wiecz nym opty mi zmem.
Ona sa ma twier dzi, że aby zmo ty wo wać ją do 
pra cy wy star czy każ dy ko lej ny wschód słoń ca.
Po mi mo in ten syw ne go try bu ży cia, za wsze znaj -
du je czas dla swo je go dziec ka.

Przez 14 lat by ła zwią za na z agen cją Al -
le gro, a od trzech pro wa dzi wła sną fir mę 
i to wła śnie de cy zja o za ło że niu agen cji
mia ła, jak do tąd, naj więk szy wpływ na jej
ży cie. Even ty to pa sja Jo an ny Tka czyk,
któ ra na wet w do mu nie ucie ka przed my -
śla mi o pra cy. Zaj mu je się za rów no or ga -
ni za cją ka me ral nych spo tkań, jak i im prez
ma so wych. Przy każ dym pro jek cie spo ro
uwa gi po świę ca wy bo ro wi lo ka li za cji, po -
stę pu jąc w myśl za sa dy, że miej sce jest
waż nym ele men tem skła do wym spo tka -
nia i mu si być za wsze do bra ne do stra te -
gii even tu. W związ ku z tym Agen cja A & A

re ali zu je wy da rze nia nie tyl ko w miej -
scach zna nych i uzna nych, ale czę sto 
w tych od kry tych przez sa mych pra cow ni -
ków i au tor sko za aran żo wa nych.

Uwa ża, że jej fir mę wy róż nia kre atyw ne
po dej ście do re ali zo wa nych pro jek tów
oraz ela stycz ność w re la cjach z klien ta mi,
któ rych za do wo le nie jest stan dar dem 
w A & A. Mó wi, że każ dy z nich po wi nien
mieć po czu cie, że jest klu czo wy. Jo an na
Tka czyk mie rzy suk ces licz bą zle ce nio -
daw ców, któ rzy po zo sta ją wier ni jej fir -
mie, ale nie spo czy wa na lau rach, po nie -
waż biz nes to dla niej ty le, co nie ustan ne
dzia ła nie w dą że niu do do sko na ło ści.

W swo jej dzia łal no ści kie ru je się uczci -
wo ścią oraz sza cun kiem dla klien tów,
pod wy ko naw ców i współ pra cow ni ków,
któ rzy mó wią o niej: „su ro wy, ale do bry 
i uczci wy szef”. Uwa ża, że wła śnie brak
po sza no wa nia tych pod sta wo wych za -
sad w agen cjach, to je den z pro ble mów
bran ży.

JJoo  aann  nnaa  
TTkkaa  cczzyykk
ge ne ral ma na ger
Agen cja Even to wa A & A

Jest ab sol wen tem Aka de mii Mu zycz nej.
Sam pod su mo wu je swo ją ścież kę ka rie ry
za wo do wej w ten spo sób: „Krót ka – od
for te pia nu do biz ne su”. W agen cji SOM
jest nie tyl ko pre ze sem, ale tak że ak tyw -
nym człon kiem ze spo łu kre atyw ne go. Nie
mo że być ina czej, sko ro mot to je go fir my
brzmi: „Ca łe ży cie to event”. W mi ja ją cym
ro ku or ga ni zo wał m.in. kon fe ren cje sprze -
da żo we, pre mie ry sa mo cho do we, ga le, ro -
ad show i wła sne: Men’s Day oraz Wo -
men’s Day.

Ci, któ rzy wska zy wa li Ma cie ja ja ko oso -
bo wość, twier dzą, że atu tem agen cji Sob -

ko wia ka jest nie sztam po wa kre acja. Sam
za in te re so wa ny pod kre śla, że ta mu si iść
w pa rze z per fek cyj ną re ali za cją, ale już
nie ko niecz nie z wy so ki mi kosz ta mi. Zda -
niem wła ści cie la SOM, zdro wy roz są dek,
do świad cze nie, do sko na ła zna jo mość ryn -
ku oraz sta ła współ pra ca z za ufa ny mi
pod wy ko naw ca mi po zwa la ją opty ma li zo -
wać bu dże ty klien tów.

Uwa ża, że ostat nio naj bar dziej pa lą cym
pro ble mem bran ży jest sztucz ne za ni ża nie
cen w związ ku z kry zy sem go spo dar czym.
Cier pi na tym ja kość usług – za wę ża się
po le do po pi su, in no wa cji, a to bar dzo
waż ne skła do we even tu. Rów nie uciąż li -
wy jest brak ochro ny praw au tor skich we -
wnątrz bran ży. On sam nie dą ży do ce lu
po tru pach i twier dzi, że naj waż niej sze, to
czuć się fa ir przed sa mym so bą.

Mi mo że biz nes to dla nie go sy no nim pa -
sji, cza sa mi chce ode rwać się od pra cy.
Wte dy, w do mo wym za ci szu gra, słu cha
mu zy ki al bo oglą da fil my.

MMaacciieejj
SSoobbkkoowwiiaakk
właściciel, Sound of Music
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Za wo do wym ce lem, któ ry wska zy wa ła
Ża ne ta Be rus, py ta na o pla ny na rok 2009,
by ło otwar cie no wej, ko lej nej, ale bar dziej
no wo cze snej i even to wej ha li Expo XXI.
Mi mo trud ne go ro ku i wie lu prze ciw no ści
uda ło się jej to za ło że nie osią gnąć.

Bilans jej te go rocz nej pra cy, oprócz wspo -
mnia ne go otwar cia, to ok. 500 000 go ści,
któ rzy wzię li udział w 40 im pre zach tar go -
wych, 60 even tach oraz 120 wy da rze niach
kon fe ren cyj no -kon gre so wych. W Expo XXI
po ja wi ły się pre zen ta cje ma rek ta kich, jak
To yo ta czy SAAB, po ka zy mo dy, np. F&F,

a tak że Środ ko wo eu ro pej skie Fo rum Eko -
no micz ne. Za pa dły waż ne de cy zje – m.in.
o zor ga ni zo wa niu 100-le cia fir my Vat ten -
fall, im pre zy tar go wej dla Ra dy Roz wo ju
Han dlu Hong kon gu oraz stwo rze niu cen -
trum nadaw cze go i ba zy dzien ni ka rzy z ca -
łe go świa ta pod czas Eu ro 2012. Re pre zen -
to wa ny obiekt Ża ne ta Be rus opi su je krót -
ko – to po ten cjał prze strze ni, lu dzie i ja kość
ob słu gi.

Ża ne ta Be rus, dy rek tor za rzą dza ją ca 
i czło nek za rzą du Expo XXI, re pre zen tu je
swo ją fir mę w wie lu sto wa rzy sze niach bran -
żo wych, ta kich jak: UFI, IC CA, Pol ska Izba
Prze my słu Tar go we go, Stowarzyszenie Kon -
fe ren cje i Kon gre sy w Pol sce. Brak da nych 
o cał ko wi tym po ten cja le bran ży tar go wej 
w Pol sce, nie rze tel ność in for ma cji zwią za -
nych z moż li wo ścia mi obiek tu, prze ka zy wa -
nych przez nie któ re ośrod ki, oraz nie uczci we
prak ty ki dum pin go wa nia cen to we dług niej
naj bar dziej pa lą ce pro ble my bran ży. 

ŻŻaanneettaa  BBeerruuss  
dyrektor zarządzający
członek zarządu
Warszawskie Centrum Expo XXI

Czu je sa tys fak cję, gdy w za mie rzo nym cza sie re -
ali zu je swo je pla ny. Za sy no nim biz ne su uzna je
in te res, ale wi dzia ny przez pry zmat roz wo ju fir my
i jej klien tów. Pra cow ni cy po strze ga ją ją ja ko do -
bre go go spo da rza obiek tu, oso bę, któ ra po tra fi
po go dzić sku tecz ność w osią ga niu wy ni ków z za -
cho wa niem życz li wej at mos fe ry w pra cy.

Du sza spor tow ca wpły nę ła na je go ży cie 
za wo do we – sy no ni mem biz ne su jest nie koń czą cy
się mecz, roz gryw ka, w któ rej raz wy cho dzi 
się na pro wa dze nie, raz prze gry wa, ale ca ły czas
wie rzy w koń co wą wy gra ną. Do suk ce sów te go
ro ku za li cza tak że zdobycie prawa do organizacji
wy da rzeń spor to wych. 

Choć do pra cy naj bar dziej mo ty wu je ją do ce nia -
nie osią gnięć przez pra co daw cę, a wy znacz ni kiem
suk ce su jest dla niej za do wo le nie z tych osią -
gnięć, czu je sa tys fak cję, gdy w cza sie wol nym
uda je jej się nie my śleć o pra cy. Przez
współpracowników postrzegana jest jako osoba,
która nigdy nie odmówi pomocy. 

Swój roz wój za wo do wy roz po czę ła w Wy -
daw nic twie Cza so pism Woj sko wych na 
sta no wi sku asy stent ki dy rek to ra. Na stęp nie
ob ję ła sta no wi sko MI CE re pre sen ta ti ve 
w war szaw skim ho te lu So fi tel Vic to ria, że by
zo stać za stęp cą dy rek to ra ds. sprze da ży 
w Gru pie Trip. Obec nie zaj mu je się przy go -
to wa niem ofert, na wią zy wa niem kon tak tów
z po ten cjal ny mi klien ta mi oraz re ali zo wa -
niem stra te gii fir my nie tyl ko dla ho te lu Ossa,
ale tak że dla za ko piań skich obiek tów spół ki
– Li two ru, Be lve de re i Czar ne go Po to ku. Za
naj waż niej sze osią gnię cia 2009 ro ku uzna je
or ga ni zację dwóch kon fe ren cji sa dow ni -
czych po łą czo nych z wy sta wą, w któ rych

udział wzię ło ok. 1500 osób, kil ku dnio wych
kon fe ren cji na 300-500 osób dla firm far ma -
ceu tycz nych, ko sme tycz nych oraz z bran ży
sa mo cho do wej, a także II Kra jo wego  Fo rum
Wod ne go. Han na Ja siń ska re gu lar nie bie rze
udział w tar gach tu ry stycz nych oraz szko le -
niach zwią za nych z do sko na le niem ob słu gi
klien tów kor po ra cyj nych. Biz nes to dla niej
sy no nim dzia ła nia. Za naj bar dziej pa lą cy
pro blem w bran ży spo tkań uzna je brak wy -
kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków, wy ni ka ją cy
z ma so wych wy jaz dów mło dych lu dzi do
pra cy za gra ni cę. Z tym wią że się, jej zda -
niem, kwe stia ja ko ści usług, któ ra po win na
sta le ro snąć lub przy naj mniej utrzy my wać
się na dobrym poziomie, co mo że być utrud -
nio ne w związ ku z wy jaz da mi. Jak pod kre -
śla, nie trak tu je klien ta sza blo no wo, do każ -
de go pod cho dzi bar dzo in dy wi du al nie i sta -
ra się tak zor ga ni zo wać współ pra cę, aby
prze bie ga ła spraw nie. Mi mo że każ dy klient
jest in ny, moż na, jej zda niem, po ku sić się o
uogól nie nia, któ re sta ną się in spi ra cją do
stwo rze nia do brej stra te gii ob słu gi.

HHaann  nnaa  
JJaa  ssiińń  sskkaa
za stęp ca dy rek to ra ds. sprze da ży
Ho tel Ossa Con gress & Spa

Dwu na sto let ni To masz Do wgiał ło otwo -
rzył swój pierw szy wła sny biz nes – bar na
pla ży przy ro dzin nym Ho te lu An ders. Szyb -
ko prze szedł przez wszyst kie sta no wi ska
pra cy w tym ho te lu, od szat nia rza przez ra -
tow ni ka, kel ne ra, re cep cjo ni stę, pra cow ni ka
dzia łu mar ke tin gu, do dy rek to ra te goż dzia -
łu. W 2004 ro ku za ło żył Gru pę An dres, któ -
ra jest or ga ni za cją mar ke tin go wą obiek tów
na le żą cych do jed ne go wła ści cie la. Przed
nie speł na dwo ma la ty awan so wał i peł ni
funk cję dy rek to ra ge ne ral ne go Gru py i Ho -
te lu An dres. Rów no le gle roz wi ja ła się je go
ka rie ra spor to wa. W la tach 1989-2004 wy -

stę po wał ja ko pił karz ręcz ny – za wod nik 
i ka pi tan w Olsz tyń skim Klu bie Pił ki Ręcz -
nej War mia, a tak że mło dzie żo wy re pre zen -
tant Pol ski. Od 2003 ro ku To masz Do wgiał -
ło jest dy rek to rem za wo dów Pu cha ru Świa -
ta w siat ków ce pla żo wej Swatch -FIVB 
Be ach Vol ley World To ur. 

Do naj więk szych osią gnięć swo ich i ho te -
lu w 2009 ro ku za li cza przy zna nie obiek to wi
czwar tej gwiazd ki, za ję cie trze cie go miej sca
w kon kur sie ja ko ści fun da cji Po lish Pre sti ge
Ho tels, otwar cie par ku li no we go na te re nie
ho te lu oraz zor ga ni zo wa nie Pu cha ru Świa ta
w siat ków ce pla żo wej, w któ rym przez sześć
dni za wo dów uczest ni czy ło po nad 90 000
osób. Pod su mo wa nie te go rocz ne go tur nie ju
sło wa mi „no thing to im pro ve”, a trzy mie sią -
ce póź niej w Lo zan nie przy zna nie pra wa 
do or ga ni za cji eli tar ne go wy da rze nia – tur -
nie ju Grand Slam (Wiel ki Szlem) oraz pro -
po zy cja or ga ni za cji fi na łu Mi strzostw Świa -
ta w siat ków ce pla żo wej w 2013 ro ku mo ty -
wu ją do dal szych dzia łań.

TToommaasszz
DDoowwggiiaałłłłoo
dyrektor generalny
Anders Group
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Wro cław skie ho te le Ve ga, So fi tel i Mer -
cu re Pa no ra ma, na stęp nie Cen tral ne Biu -
ro Sprze da ży Ac cor Pol ska/Or bis SA w
War sza wie. Re cep cjo nist ka, ju nior re cep -
cio nist, front of fi ce shift le ader, as si stant
to ge ne ral ma na ger, ko or dy na tor sprze da -
ży MI CE, key ac co unt ma na ger MI CE. Ca -
łe ży cie za wo do we Aga ty La tań skiej wią że
się z bran żą ho te lar ską. Mi ja ją cy rok ob fi -
to wał w waż ne dla sie ci wy da rze nia, w re -
ali za cji któ rych bra ła udział – w 2009 ro ku
sieć Ac cor Pol ska/Or bis SA zor ga ni zo wa -
ła m.in. noc leg dla uczest ni ków mi -

strzostw Eu ro py w ko szy ków ce oraz mi -
strzostw Eu ro py w pił ce siat ko wej, za kwa -
te ro wa nie go ści bio rą cych udział w uro -
czy sto ściach zwią za nych z 65. rocz ni cą
wy bu chu Po wsta nia war szaw skie go, 70.
rocz ni cą wy bu chu II woj ny świa to wej, wi -
zy tą pre mie ra Pu ti na na Po mo rzu oraz fe -
sti wa lem War szaw ska Je sień. Ac cor Pol -
ska/Or bis SA zrze sza 61 obiek tów ho te lo -
wych ofe ru ją cych róż ny stan dard, lo ka li -
za cję i pro fil. Aga ta La tań ska, ja ko key ac -
co unt ma na ger MI CE, od po wia da za ko or -
dy no wa nie pro ce su two rze nia ofert oraz
pro wa dze nie ne go cja cji z klien ta mi dla
wszyst kich ho te li spół ki. To in no wa cyj ne
po dej ście fir my, jak pod kre śla, a więc
opie ka jed ne go kon kret ne go key ac co unt
ma na ge ra uła twia kon takt klien ta ze spół -
ką, jest tak że gwa ran cją wy bo ru naj bar -
dziej od po wied nie go obiek tu i opty mal nej
ofer ty. Sy no ni mem biz ne su jest dla niej
po wie dze nie: „I wilk sy ty, i owca ca ła”.

AAggaattaa
LLaattaańńsskkaa
key account manager MICE
Accor Polska/Orbis SA

Uczu la na prze strze ga nie za sad ety ki, któ re po -
win ny stać się wi zy tów ką każ dej fir my – tyl ko
wspól nie jest szan sa na zbu do wa nie od po wied -
nie go wi ze run ku bran ży w oczach klien tów. Zwra -
ca tak że uwa gę na brak ko mu ni ka cji po mię dzy
kon ku ren ta mi na ryn ku, co skut ku je dum pin giem
ce no wym wśród obiek tów ho te lo wych.

Naj więk szy wpływ na je go ży cie za wo do we miał
mo ment, w któ rym po kil ku na stu la tach szko leń
zo stał... sę dzią ko szy ków ki. I choć z ko szy ków ką
ha sło „out of the box” ra czej się nie kom po nu je,
w pra cy ce ni lu dzi, któ rzy nie bo ją się wła śnie te -
go spo so bu my śle nia.

Po cięż kim dniu w pra cy w do mu go tu je 
– im gor szy dzień w pra cy, tym bar dziej 
skom pli ko wa ne da nie. Czu je sa tys fak cję,
gdy wi dzi, że pro jekt, nad któ rym pra co wa ła, 
za czy na dzia łać jak do brze na oli wio na ma szy na 
– tyl ko sta nąć z bo ku i po dzi wiać…

Naj więk szy wpływ na jej ka rie rę za wo do -
wą miał pierw szy szef, któ ry m.in. po wta -
rzał, że jak roz ma wia z nim przez te le fon, 
to ma się uśmie chać, bo roz mów ca to sły szy.
Więk szość ży cia za wo do we go spę dzi ła
w Ko pal ni So li „Wie licz ka”. Za czy na ła od
pro mo cji obiek tu na ryn kach za gra nicz nych.
Po nie waż ko pal nia jest obiek tem gór ni czym,
w dzia ła nia jej pra cow ni ków w spo sób na tu -
ral ny wpi sa ne jest ra dze nie so bie z trud ny mi
sy tu acja mi. Za pew nia, że tę „ge ne tycz ną
skłon ność” prze no szą te raz na kon tak ty 
z klien ta mi i nie ma dla nich rze czy nie moż -
li wych. Rok rocz nie w wie lic kiej ko pal ni or -
ga ni zo wa ne jest oko ło 500 im prez dla po nad

30 000 go ści, zda rza się, że jed no ra zo wo 
w even cie bie rze udział na wet 800 osób. 
W 2009 ro ku ugosz czo no m.in. pre mie rów
Gru py Wy szeh radz kiej, uczest ni ków ob cho -
dów 25-le cia „Sek smi sji”, współ or ga ni zo wa -
no Aka de mię Pla ni stów. Jak mó wi Mar ta
Mły nar ska, pra ca w ko pal ni jest dość spe cy -
ficz na – obiekt w związ ku z lo ka li za cją pod -
le ga na przy kład pra wu geo lo gicz ne mu i gór -
ni cze mu, a część pra cow ni ków bie rze udział
w szko le niach an ty ter ro ry stycz nych. 

Re ali zo wa ne są tak że za sa dy po li ty ki CSR
– ko pal nia an ga żu je się w po moc dzie ciom 
z przed szko la im. św. Kin gi, współ or ga ni zu -
je tak że ak cję „Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom”. 

Mar ta Mły nar ska uwa ża, że naj bar dziej pa -
lą cym pro ble mem bran ży jest nie wy star cza -
ją ca in fra struk tu ra – w szcze gól no ści brak
roz wi nię te go sys te mu dróg i lot nisk. Do naj -
waż niej szych osią gnięć za li cza or ga ni za cję
im pre zy no wo rocz nej z opra wą ar ty stycz ną,
jed ne go z kon cer tów Fe sti wa lu Mi ste ria
Pas cha lia oraz wpro wa dze nie sys te mu bez -
po śred niej sprze da ży even tów. 

MMaarr  ttaa  
MMłłyy  nnaarr  sskkaa
kie row nik Dzia łu Mar ke tin gu
Ko pal nia So li „Wie licz ka”

Styczność z or ga ni za cją wy da rzeń miał
już w Za chod nio po mor skim Okrę go wym
Związ ku Ko szy ków ki, z bran żą spo tkań
zwią za ny jest na to miast od 2004 ro ku, mo -
men tu prak tyk w dzia le or ga ni za cji im prez
Fo xwo ods Re sort & Ca si no w Con nec ti cut.
Na stęp nie piął się po róż nych szcze blach 
w ho te lach sie ci Ra dis son SAS – za czy nał 
w szcze ciń skim, w war szaw skim był już za -
stęp cą dzia łu sprze da ży/MI CE, obec nie, 
w kra kow skim, jest dy rek to rem Dzia łu
Sprze da ży i Mar ke tin gu. Jak pod kre śla, ten
rok ob fi to wał w cie ka we wy da rze nia – uda ło
się ugo ścić w ho te lu po nad 300 grup biz ne so -

wych, a po ło wa przy go to wa nych dla nich
wyda rzeń mia ła cha rak ter in cen ti ve. Kra kow -
ski Ra dis son Blu zo stał go spo da rzem wi zy ty
Da laj la my w Pol sce, szczy tu państw NA TO
czy ob cho dów 20-le cia pierw szych wol nych
wy bo rów. To ostat nie wy da rze nie przy cią -
gnę ło do Kra ko wa sied miu pre mie rów
państw ościen nych oraz czter dzie stu by łych 
i obec nych pre zy den tów, pre mie rów i mar -
szał ków sej mu i se na tu RP. W sie ci Ra dis son,
co pod kre śla Woj ciech Lisz ka, wdra ża ne są
za sa dy re al nej po li ty ki CSR – dla kon fe ren cji
MPI ECLF stwo rzo no spe cjal ną su sta ina ble
po li cy: mie rzo no zu ży cie wo dy, ręcz ni ków,
po ście li, itd. Woj ciech Lisz ka jest wi ce pre ze -
sem ds. edu ka cji MPI Po land, ak tu al nie apli -
ku je w MPI Tra in the Tra iner – pro gra mie,
któ ry umoż li wia uzy ska nie cer ty fika tu szko le -
niow ca MPI. W ze spo le za da nio wym przy
Urzę dzie Mia sta Kra ko wa ds. opra co wa nia
pla nu dzia łań w za kre sie tu ry sty ki biz ne so -
wej mia sta Kra ko wa, bę dzie pra co wał nad
stra te gią pro mo cji te go sek to ra. 

WWoojjcciieecchh
LLiisszzkkaa
dyrektor Działu Sprzedaży 
i Marketingu, Radisson Blu Kraków 
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Swo ją syl wet kę za pew ne naj le piej opi sał -
by sam. Ma gi ster fi lo lo gii pol skiej na Uni -
wer sy te cie Mi ko ła ja Ko per ni ka, w trak cie
pi sa nia pra cy dok tor skiej z me dio znaw stwa.
Od lat 70. zwią za ny z me dia mi – pra co wał
ja ko dzien ni karz ra dio wy, re por ta ży sta, pre -
zen ter, re dak tor na czel ny i pre zes w roz gło -
śniach Ra dia To ruń, to ruń skie go Ra dia Gra,
Pol skie go Ra dia PIK. Był sze fem re dak cji
re gio nal nej TVP SA w Byd gosz czy. Au tor
kil ku set pu bli ka cji pra so wych i re por ta ży
na gra dza nych w ogól no pol skich kon kur -

sach. Z Cen trum Kon gre so wym Ope ry No -
va zwią za ny jest od 2007 ro ku. Obec nie
prze wod ni czy tak że Ra dzie Pro gra mo wej
Pol skie go Ra dia w Byd gosz czy. W mi ja ją -
cym ro ku współ or ga ni zo wał 75 im prez, na
któ rych łącz na licz ba go ści wy nio sła ok. 
40 000. Zjaz dy me dycz ne, Fo rum Wol ne go
Sło wa, fi nał Kon kur su Mistrz Mo wy Pol -
skiej czy Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja
„Ety ka w Me diach” to tyl ko część pro jek -
tów re ali zo wa nych z je go udzia łem. 

Cen trum Kon gre so we Ope ry No va jest re -
pre zen to wa ne przez Zbi gnie wa Ostrow -
skie go w Sto wa rzy sze niu Kon fe ren cje 
i Kon gre sy w Pol sce. Pod kre śla, że sprzy -
mie rzeń cem je go ze spo łu w do brej ob słu dze
klien tów jest no wo cze sność obiek tu i je go
wie lo wy mia ro we moż li wo ści ar chi tek to -
nicz ne i tech no lo gicz ne. Pod po wia da, jak
wy ko rzy stać za le ty miej sca za rów no do
uroz ma ice nia wy da rze nia, jak i ob ni że nia
kosz tów je go re ali za cji.

ZZbbii  ggnniieeww
OOssttrrooww  sskkii
za stęp ca dy rek to ra Ope ry No va
w Byd gosz czy ds. 
Cen trum Kon gre so we go

Przez współ pra cow ni ków po strze ga ny jest ja ko
ła god ny de spo ta, a przez lo kal ne śro do wi sko
bran żo we ja ko me na dżer, dzię ki któ re mu Cen trum
Kon gre so we Ope ry No va sta ło się bar dziej zna ne.
Wy znacz ni kiem suk ce su jest dla nie go sa tys fak -
cja wła sna i uzna nie in nych. 

Drugą – po turystyce – pasją Magdaleny Rdzanek
jest sport. Basen, siłownia, rower czy narciarstwo
pozwalają jej nie myśleć o pracy w domu.
Współpracownicy postrzegają ją jako osobę
pogodną, podchodzącą do życia z humorem. Liczą
się także z tym, że zna karate.

Naj więk sze pro ble my bran ży, zda niem Iwo ny 
Świ tek, to zbyt ma ło pro fe sjo nal nych szko leń
sprze da żo wych, nie do bór cen trów kon fe ren cyj -
nych, nie uczci wi klien ci oraz po trze ba zwięk sze -
nia kon ku ren cyj no ści ofert w bran ży spo tkań 
biz ne so wych. Prywatnie, zawsze znajdzie 
zas na naukę (obecnie dodatkowy język) 
i dobrą książkę. 

Jej ścież ka ka rie ry za wo do wej prze bie ga -
ła płyn nie: od asy stent ki dy rek to ra ga stro -
no mii, po przez Dział Sprze da ży Kon fe ren -
cji i Ban kie tów, do obec ne go sta no wi ska.
Ca ły czas w ho te lar stwie, mi mo że z wy -
kształ ce nia jest so cjo lo giem. Naj więk szy
wpływ na ży cie za wo do we Iwo ny Świ tek
mia ła pra ca w dzia le sprze da ży ban kie tów
w Ho te lu So bie ski. Trud ni cha rak te ro lo -
gicz nie sze fo wie wpo ili jej za sa dę: „nie ma,
że się nie da, wszyst ko da się zro bić”.
Zgod nie z tą za sa dą sta ra się pra co wać na
co dzień. W obiek cie po ło żo nym tuż przy
lot ni sku szcze gól ny na cisk kła dzie się na
kwe stie zwią za ne z bez pie czeń stwem – w

in tra ne cie kor po ra cji umiesz czo no więc
spe cjal ny roz dział po świę co ny tym za gad -
nie niom, pra cow ni cy bio rą udział w szko -
le niach we bi na ro wych, ist nie je tak że obo -
wią zek wy wie sza nia pla ka tów ostrze gaw -
czych w czę ści back of fi ce. Jej zda niem,
obiekt wy róż nia szyb ka re ak cja na za py ta -
nia ofer to we, od dzwo nie nie na stą pić mu si
w cią gu go dzi ny, od po wiedź na za py ta nie
pi sem ne w cią gu 24 go dzin – tak, aby ode -
sła nie go to wej ofer ty na stą pi ło te go sa me -
go dnia ro bo cze go. Waż ne są dla niej tak że
dzia ła nia zwią za ne z po li ty ką CSR – ho tel
od wie lu lat wspie ra Dom Dziec ka w Rów -
nem, wpro wa dza tak że mo del „Gre en” 
w za kre sie or ga ni za cji kon fe ren cji i ban -
kie tów. W 2009 ro ku uda ło się zor ga ni zo -
wać Pu char Świa ta w szer mier ce na wóz -
kach – Sza bla Ki liń skie go. Iwo na Świ tek
uczest ni czy ła w kon sul ta cji po szcze gól -
nych eta pów umo wy. Pod jej pie czą po zy -
ska no tak że no we fir my szko le nio we oraz
roz sze rzo no współ pra cę o szko le nia or ga -
ni zo wa ne z fun du szy unij nych.

IIwwoo  nnaa  ŚŚwwii  tteekk  
dy rek tor sprze da ży 
i mar ke tin gu
Co ur ty ard by Mar riott 
War saw Air port

Za wsze wie dzia ła, że tu ry sty ka to jej ży -
wioł. Po ukoń cze niu stu diów na kie run ku
ho te lar stwo i ga stro no mia, roz po czę ła pra -
cę w biu rze po dró ży. W la tach 2000-2005
peł ni ła funk cję kie row ni ka dzia łu sprze da -
ży out si de ca te rin gu w war szaw skim ho te -
lu She ra ton. Na stęp nie prze szła do ho te lu
The We stin War saw na sta no wi sko sa les
ma na ge ra. Do jej za dań na le żą m.in.: ko -
or dy na cja re ali za cji za mó wie nia w ra mach
pod pi sa nych umów, pla no wa nie, do radz -
two i wspar cie or ga ni za cji kon fe ren cji lub
even tu, or ga ni zo wa nie pra cy ze spo łu, je go
szko le nie i roz wój, współ pra ca z fir ma mi

ze wnętrz ny mi oraz mo ni to ro wa nie opi nii
klien ta i bu do wa nie je go lo jal no ści. Za sy -
no nim biz ne su uzna je pro fe sjo na lizm, re -
la cje z dru gim czło wie kiem i emo cje. Jej
ce lem, jak pod kre śla, jest nie tyl ko sprze -
daż po koi czy sal kon fe ren cyj nych, ale
przede wszyst kim two rze nie emo cji zwią -
za nych z po by tem w ho te lu, któ ry re pre -
zen tu je. Po bu dza nie zmy słów za po mo cą
za pa chu bia łej her ba ty, gry świa teł we
wnę trzach, spe cjal nie skom po no wa nej
mu zy ki oraz kuch ni w sty lu fu sion należy
do głów ny ch ele men tów bu do wa nia wi ze -
run ku fir my. W ho te lu od by wa się po nad
1000 im prez w ska li ro ku, a licz ba uczest -
ni ków się ga na wet 500 osób. 

Za naj więk sze osią gnię cia w 2009 ro ku
uzna je ob słu gę kon gre su aler go lo gicz ne go,
w któ rym udział wzię ło kil ka ty się cy osób,
kick -off dla klien ta z bran ży far ma ceu tycz -
nej oraz zor ga ni zo wa nie im pre zy pro mo -
cyj nej The We stin War saw pod ha słem
Flo wer Fa shion Day.

MMaaggddaalleennaa
RRddzzaanneekk
sales manager
The Westin Warsaw Hotel



EEwwaa  BBoo  gguusszz
me etings & events ma na ger Se rvier Pol ska 

KKaatteeggoorriiaa::  ZZlleecceenniiooddaawwccaa  

Jej mot to za wo do we brzmi: na swo je na zwi sko pra cu je się ca łe ży cie. Od początku
kariery jest związana z sektorem MICE. Jako jedna z nielicznych osób z branży
posiada Glo bal Cer ti fi ca tion In Me eting Ma na ge ment.

KKrrzzyysszz  ttooff  MMiicchh  nniiee  wwiicczz
dy rek tor ge ne ral ny In cen ti ve Con cept Po land

Krzysz tof Mich nie wicz uwa ża, że jed ną z waż niej szych kwe stii w pra cy jest 
za wo do wa in tu icja. To dzię ki niej, mię dzy in ny mi, nie bał się zo stać pol skim 
pio nie rem pro gra mu „Gi ve in ste ad of ta ke”. Jego firma jako pierwsza z Europy
Środkowo-Wschodniej zdobyła Cristal Award.

WWoojjcciieecchh  ŁŁooppaacciińńsskkii    
dyrektor zarządzający Hotel Filmar w Toruniu

Za rzą dza jąc ho te lem, każ de go dnia chce spro stać po trze bom swo ich go ści, na wet 
je że li jest to bar dzo trud ne. Sta wia na otwar tość i ela stycz ność. I oczy wi ście na
To ruń. Pro mu je mia sto wraz ze swo ją kon ku ren cją. Je go suk ce sem jest po wo ła nie
to ruń skie go co nven tion bu re au. 

Osobowość Roku MICE Poland 

KKaatteeggoorriiaa::  OOrrggaanniizzaattoorr    

KKaatteeggoorriiaa::  MMeennaaddżżeerr  OObbiieekkttuu

Wybieramy Osobowości Roku branży spotkań. 
W konkursie MICE Poland w 2008 roku wyróżnieni tytułem zostali:

Bo branża musi mieć osobowość...



Podziękowania za współpracę przy organizacji gali
Osobowość Roku MICE Poland 2009 dla:

Brill AV Media
Design 4 Rent

Eventage
Krab Mu sic Ho use & Spe cial Events

Pick and Taste
Restauracji Ale Gloria

Tullamore Dew Irish Whiskey


