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z punk tu wi dze nia zle ce nio daw cy
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Spe�cjal�ny�do�da�tek�do�„MI�CE�
Po�land”�pre�zen�tu�ją�cy�lau�re�atów
oraz�no�mi�no�wa�nych�drugiej�
edy�cji�kon�kur�su�Oso�bo�wość�
Ro�ku�MI�CE�Po�land�2010.�
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,�Ksenia�Bednarek,�Anna
Brzechowska,�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: Taurus
Na kład: 10�000�egz.�

Pod�su�mo�wu�jąc� rok� 2010� w� bran�ży� spo�-
tkań,�do�strze�gam�po�wrót�do�sy�tu�acji�sprzed
kry�zy�su,� za�ra�zem� pod� ką�tem� współ�pra�cy,
jak�i�usztyw�nie�nia�ce�no�we�go�ze�stro�ny�do�-
staw�cy.�Mi�mo�że�wszy�scy�na�to�bar�dzo�li�czy�-
li�śmy,�nie�ste�ty�kry�zys�nie�przy�niósł�więk�szej
zmia�ny�w�tym�sek�to�rze�–�bran�ża�spo�tkań�jest
na�dal� bar�dzo� roz�drob�nio�na� i� wciąż� jest�
w�niej�obec�na�ma�ła�otwar�tość�na�współ�pra�-
cę�w�opar�ciu�o�praw�dzi�we�part�ner�skie�re�la�-
cje,� ta�kie� jak� na� przy�kład� trans�pa�rent�ność
kosz�tów�we�współ�pra�cy�z�klien�tem.�
Na�le�ży�jed�nak�za�uwa�żyć,�że�mi�mo�ogól�nej

nie�naj�lep�szej�sy�tu�acji�w�tym�za�kre�sie,�pro�fe�-
sjo�nal�nych�do�staw�ców�z�ro�ku�na�rok�przy�by�-
wa�i�bar�dzo�li�czę,�że�ten�trend�utrzy�ma�się,
przy�no�sząc� ko�rzy�ści� obu� stro�nom.�Ho�te�lu
nie�two�rzy�sam,�na�wet�naj�ład�niej�szy,�bu�dy�-
nek,� a� suk�ces� bądź� po�raż�ka� sprze�da�żo�wa�
w�bar�dzo�du�żej�mie�rze�za�le�ży�od�lu�dzi,�któ�-
rzy�w�nim�pra�cu�ją.�Ana�lo�gicz�na�sy�tu�acja�ma
miej�sce� w� od�nie�sie�niu� do� agen�cji� even�to�-

wych,�o�któ�rych�suk�ce�sie�de�cy�du�je�pro�fe�sjo�-
na�lizm�pra�cu�ją�cych�w�niej�lub�dla�niej�osób.
Rok�2010�był�ro�kiem�za�uwa�żal�nych�ro�ta�cji
ka�dro�wych,�szcze�gól�nie�w�bran�ży�ho�te�lar�-
skiej� i� even�to�wej.�Li�czę,� że� cho�ciaż� część
tych�zmian�per�so�nal�nych�za�owo�cu�je�wpro�-
wa�dze�niem�no�we�go�spoj�rze�nia� i�pro�fe�sjo�-
nal�nych�ka�no�nów�ja�ko�ści�usług.�
Bę�dąc�człon�kiem�ka�pi�tu�ły�Oso�bo�wość�Ro�-

ku�po�raz�trze�ci,�cie�szę�się,�że�w�tym�ro�ku
bran�ża� zgło�si�ła� na�praw�dę� fan�ta�stycz�nych
kan�dy�da�tów.� W� tym� ro�ku� god�nych
pretendentow�do�każ�dej�z�trzech�ka�te�go�rii
by�ło�kil�ku,�tak�więc�oso�by,�któ�re�za�ję�ły�dru�-
gie�i�trze�cie�miej�sce�to�naj�praw�do�po�dob�niej
kan�dy�da�ci�na�lau�re�atów�w�la�tach�ko�lej�nych.
Mo�gę� na�pi�sać� z� ca�łą� od�po�wie�dzial�no�ścią,�
że� wy�bra�li�śmy� naj�lep�szych� z� naj�lep�szych�
–�wy�bór�nie�był�ła�twy,�a�kon�ku�ren�cja�du�ża.�
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!

Pod su muj my i świę tuj my
Gru�dzień�jest�mie�sią�cem�na�tu�ral�nie�ko�ja�-

rzo�nym� z� rocz�ny�mi� bi�lan�sa�mi,� ze�sta�wie�-
niem� zy�sków� i� strat,� pod�su�mo�wy�wa�niem
dzia�łal�no�ści�na�róż�nych�po�lach�oraz�pro�jek�-
to�wa�niem� te�go,� co� po�win�no� się� wy�da�rzyć�
w� cią�gu� naj�bliż�szych� dwu�na�stu� mie�się�cy.
Dla� bran�ży� to� tak�że� bar�dzo� go�rą�cy� okres.
Chri�st�mas� par�ty� czy� spo�tka�nia� wi�gi�lij�ne
znaj�du�ją� się� w� bu�dże�cie� nie�mal� każ�de�go
przed�się�bior�stwa� i� na�wet� je�że�li� są� skrom�-
niej�sze,�choć�w�mi�ja�ją�cym�ro�ku�aspekt�kry�-
zy�su�po�ru�sza�ny�jest�nie�co�rza�dziej,�to�i�tak
jest�to�szcze�gól�ny�mo�ment�w�ży�ciu�każ�dej
or�ga�ni�za�cji.�
Ma�my�więc�dwie�„twa�rze”�grud�nia�–�pod�-

su�mo�wa�nia�i�świę�to�wa�nie.�Do�kład�nie�w�ta�-
ki� spo�sób� moż�na� okre�ślić� ko�lej�ną� edy�cję
kon�kur�su�Oso�bo�wość�Ro�ku�MI�CE�Po�land.
Czy�ta�jąc� naj�pierw� zgło�sze�nia� czy�tel�ni�ków,
uza�sad�nie�nia� wska�za�nia� da�nej� oso�by�
ze�świa�ta�even�tów,�kon�fe�ren�cji� i� in�cen�ti�ve,�
a�na�stęp�nie�ana�li�zu�jąc�an�kie�ty�wy�ło�nio�nych
ze�zgło�szeń�kan�dy�da�tów,�wi�dzi�my�nie�tyl�ko
waż�ne� dla� bran�ży� po�sta�ci.� Otrzy�mu�je�my
tak�że� swo�iste� wska�zów�ki,� ja�ki� to� był� dla

bran�ży�rok.�Ja�kie�pro�ble�my,�re�la�cje,�za�cho�-
wa�nia�i�de�cy�zje�wpły�wa�ły�na�ostat�nie�dwa�-
na�ście� mie�się�cy.� Co� waż�ne� uda�ło� się� do�-
strzec�i�spre�cy�zo�wać�wy�raź�ne�suk�ce�sy�lu�dzi
(dla�te�go� te�go�rocz�ny� wy�bór� był� na�praw�dę
trud�ny),�ale�po�zo�sta�ło�tak�że�ogól�ne�wra�że�-
nie,�że�to�był�dla�bran�ży�lep�szy�rok,�że�kry�-
zy�so�wy�im�pas�i�złe�na�stro�je�nie�co�od�pu�ści�ły.
War�to�więc�zgod�nie�z�wcze�śniej�szym�za�ło�-

że�niem�przejść�do�świę�to�wa�nia�i�gra�tu�la�cji.
Ser�decz�nie� dzię�ku�ję� wszyst�kim� czy�tel�ni�-
kom,�któ�rzy�nad�sy�ła�li�zgło�sze�nia�i�wska�zy�-
wa�li�lu�dzi,�czę�sto�kon�ku�ren�tów,�mogących
pochwalić� się� w� mijającym� roku� czymś
szczególnym.�Człon�kom�ka�pi�tu�ły�kon�kur�su
za�po�świę�co�ny�czas�za�rów�no�na�ana�li�zy,�jak
i� na� spo�tka�nia.� I� wresz�cie� gra�tu�lu�ję� te�go�-
rocz�nym� lau�re�atom!� Pań�stwa� osią�gnię�cia�
i�styl�pra�cy,�są�tym,�co�na�da�je�wy�ra�zi�sto�ści
tej�bran�ży,�któ�ra�–�jak�wszy�scy�po�wta�rza�my
–�mu�si�mieć�oso�bo�wość.�

Elż bie ta Czar noc ka
szef ds. za ku pów 
ma te ria łów 
ad mi ni stra cyj nych
i ko mer cyj nych
Po lphar ma 
Biu ro Han dlo we 
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Oso�by,�któ�re�w�tym�roku�otrzy�ma�ły�ty�tuł�Oso�bo�wość�Ro�ku�MI�CE�Po�land,�zo�sta�ły�do�ce�nio�ne�nie�tyl�ko

za�im�po�nu�ją�cą�ścież�kę�ka�rie�ry,�ale�tak�że�za�ich�re�la�cje�ze�śro�do�wi�skiem�bran�żo�wym,�za�an�ga�żo�wa�nie

i�wie�dzę,�któ�rą�po�tra�fią�się�dzie�lić.
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Osobowość roku kapituła

Oso bo wość ro ku to coś 
wię cej niż do ro bek za wo do wy

Opty�mizm,� to�wa�rzy�szą�cy� te�-
go�rocz�nej�edy�cji�kon�kur�su�Oso�-
bo�wość� Ro�ku� MI�CE� Po�land� z
pew�no�ścią� udzie�lił� się� wszyst�-
kim.� Po�wo�dów�moż�na� zna�leźć
wie�le,�ale�jed�nym�z�naj�waż�niej�-
szych� jest� fakt,� że� już� po� raz
trze�ci�wy�bie�ra�no�naj�bar�dziej�ak�-
tyw�nych,� naj�bar�dziej� do�świad�-
czo�nych� –� po� pro�stu� naj�lep�-
szych�pro�fe�sjo�na�li�stów�w�bran�-
ży.� Za�in�te�re�so�wa�nie� kon�kur�-
sem� wśród� czy�tel�ni�ków� by�ło
znacz�nie� więk�sze� niż� w� la�tach
po�przed�nich,� co� po�twier�dzi�ła
licz�ba� na�de�sła�nych� zgło�szeń
kan�dy�da�tów.� Jest� to� do�wód�na
to,� że� bran�ża� z� pew�no�ścią� się
roz�wi�ja� i� nie�ustan�nie� szu�ka
wzor�ców,� z� któ�rych� mo�gły�by
brać�przy�kład�i�czer�pać�in�spi�ra�-
cję�do�dzia�ła�nia.�
Ka�pi�tu�ła� kon�kur�su� ze�bra�ła

się,�by�spo�śród�30�kan�dy�da�tów
wy�ło�nić� trzech� zwy�cięz�ców�
w� ka�te�go�riach:� Zle�ce�nio�daw�ca,
Or�ga�ni�za�tor�i�Me�ne�dżer�Obiek�-
tu.�Oce�nie�pod�da�no�osią�gnię�cia
kan�dy�da�tów�w�mi�ja�ją�cym�ro�ku,
a�po�móc�mia�ły�w�tym�wy�peł�nio�-
ne�przez�no�mi�no�wa�nych�an�kie�-
ty,� opi�su�ją�ce� tak�że� ich� ka�rie�rę
za�wo�do�wą,� sto�su�nek� do� sa�mej
bran�ży,�przed�sta�wia�ją�ce�po�gląd
na�okre�ślo�ne�za�gad�nie�nia,�ta�kie
jak� m.in.� współ�pra�ca,� ety�ka,
spo�łecz�na� od�po�wie�dzial�ność
biz�ne�su.� Do�dat�ko�we� kwe�stio�-
na�riu�sze� oso�bo�we,� na� pod�sta�-
wie� któ�rych� moż�na� by�ło� spoj�-
rzeć� na� kan�dy�da�ta� z�mniej� za�-
wo�do�wej� stro�ny,� by�ły� tak�że
przed�mio�tem� ży�wej� dys�ku�sji
wśród�człon�ków�ka�pi�tu�ły.�
Nie�zwy�kle�waż�nym�aspek�tem,

by�ło� za�an�ga�żo�wa�nie� i� iden�ty�fi�-

ka�cja�z�bran�żą.�Z�nie�któ�rych�de�-
kla�ra�cji� wy�ni�ka�ło,� że� świa�do�-
mość� przy�na�leż�no�ści� do� te�go
sek�to�ra�jest�bar�dzo�sła�ba.�Istot�-
nym� punk�tem� był� tak�że� sa�mo�-
roz�wój�i�dzie�le�nie�się�wie�dzą.�
–�Oso�bo�wość�ro�ku,�oprócz�te�-

go,� że� speł�nia� się� za�wo�do�wo,
mu�si�umieć�dzie�lić�się�z�in�nym
wie�dzą,�któ�rą�po�sia�da,�a�nie�jed�-
no�krot�nie�jest�ona�bar�dzo�du�ża
–� pod�kre�ślał� je�den� z� człon�ków
ka�pi�tu�ły.�
W� kie�run�ku� kan�dy�da�tów� pa�-

dło� z� ust� ob�ra�du�ją�cych� wie�le
słów�uzna�nia,�ale�nie�szczę�dzo�-
no� rów�nież� wy�raź�nej� kry�ty�ki.�
O�nie�któ�rych�z�ko�lei�po�mię�dzy
człon�ka�mi� ka�pi�tu�ły� to�czy�ły� się
praw�dzi�we�wal�ki�na�sło�wa�i�ar�-
gu�men�ty.�
W� przy�pad�ku� Zle�ce�nio�daw�-

ców�o� za�an�ga�żo�wa�niu�w�bran�-

żę,� a� tym� sa�mym� zna�jo�mo�ści�
jej� po�trzeb,� świad�czy�ły� ob�szer�-
ne� i� wy�czer�pu�ją�ce� od�po�wie�dzi
nie�któ�rych�kan�dy�da�tów,�w�któ�-
rych� po�ru�sza�ne� by�ły� na� przy�-
kład�kwe�stie�edu�ka�cji�czy�re�la�cji
z� agen�cja�mi� even�to�wy�mi.� Nie�-
ste�ty�nie�ze�wszyst�kich�opi�sów
ja�sno� wy�ni�ka�ło,� że� funk�cjo�no�-
wa�nie�sek�to�ra�MI�CE�jest�im��do�-
brze� zna�ne.� –� Moż�na� po�wie�-
dzieć,� że� świa�do�mość� ist�nie�nia
tej� bran�ży� nie� funk�cjo�nu�je�
w�kor�po�ra�cjach�–�wska�zy�wał�je�-
den�z�człon�ków�ka�pi�tu�ły.�Ko�lej�-
ny�dy�le�mat�po�ja�wiał� się�w�mo�-
men�cie,�gdy�jed�na�oso�ba�wy�ka�-
zy�wa�ła� du�żą� ak�tyw�ność� w� sa�-
mo�dziel�nym� or�ga�ni�zo�wa�niu�
wy�da�rzeń,� zaś� in�na� mo�gła� po�-
chwa�lić�się�czę�stą�współ�pra�cą�z
pod�wy�ko�naw�ca�mi.�–�Waż�ną�in�-
for�ma�cją� jest� to,� że� me�eting
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plan�ne�rzy� w� kor�po�ra�cjach� też
sa�mo�dziel�nie�or�ga�ni�zu�ją�even�ty,
po�nie�waż�przy�czy�nia�się�to�póź�-
niej�do�lep�sze�go�po�ro�zu�mie�nia�z
agen�cją� –� pod�kre�ślał� je�den�
z�człon�ków�ka�pi�tu�ły.�Zle�ce�nio�-
daw�cy� w� swo�ich� od�po�wie�-
dziach� wska�zy�wa�li� na� wie�le
pro�ble�mów,�ja�kie�po�ja�wia�ją�się�
w�bran�ży,�co�przy�ku�wa�ło�uwa�-
gę�i�by�ło�ko�lej�nym�wąt�kiem�po�-
bu�dza�ją�cym� dys�ku�sję.� Wie�lu�
z�nich�mo�gło�wy�ka�zać�się�bar�-
dzo� ak�tyw�ną� dzia�łal�no�ścią� w
ra�mach�piastowanego�sta�no�wi�-
ska,� ale� do�ty�czy�ły� one� przede
wszyst�kim�re�la�cji�we�wnątrz�fir�-
my,�mniej�zaś�na�ze�wnątrz.�Ob�-
ra�du�ją�cy�do�ce�nia�li� ta�kie�po�sta�-
wy,�uwa�ża�jąc�że�by�cie�au�to�ry�te�-
tem�dla�swo�ich�współ�pra�cow�ni�-
ków�jest�rze�czą�bar�dzo�waż�ną.�
Pod� lu�pę� wzię�to� kon�kret�ne

przy�kła�dy� dzia�łań,� gdy� de�ba�ta
do�tar�ła� do� ka�te�go�rii� Or�ga�ni�za�-
tor.� To� one� prze�ma�wia�ły� za
tym,�że�da�na�oso�ba�jest�nie�tyl�-
ko� przed�sta�wi�cie�lem� bran�ży,
ale� tak�że�utoż�sa�mia�się�z�nią� i
jest�jej�czę�ścią.�Osią�gnię�te�suk�-
ce�sy�na�tym�po�lu�mia�ły�zna�czą�-
cy�wpływ�na�od�biór�wi�ze�run�ku
kan�dy�da�ta.�
Wie�le�uwa�gi�po�świę�co�no�cha�-

rak�te�ry�sty�ce�ich�sa�mych,�tro�chę
mniej� zaś� ro�dza�jom� or�ga�ni�zo�-
wa�nych� przez� nich� przed�się�-
wzięć.�Więk�szość�z�no�mi�no�wa�-
nych� osób� po�sia�da� na�praw�dę
spo�ry� ba�gaż� do�świad�czeń� i� w

swo�jej�ka�rie�rze�by�ło�już�zwią�za�-
nych�z�wie�lo�ma�róż�ny�mi�pra�co�-
daw�ca�mi.
–�Szu�ka�my�ta�kie�go�czło�wie�ka,

któ�ry� bę�dzie� roz�po�zna�wal�ny,
nie�za�leż�nie�od�te�go�z�ja�ką�fir�mą
bę�dzie�ak�tu�al�nie�pra�co�wał.�Mu�-
si� po�sia�dać� ta�kie� ce�chy,� któ�re
bę�dą� kon�se�kwent�nie� uwy�dat�-
nia�ne� pod� każ�dą�mar�ką� –�mó�-
wio�no�zgod�nie.�Or�ga�ni�za�tor,�ja�-
ko� naj�bar�dziej� od�po�wie�dzial�ny
pod�miot� w� re�ali�za�cji� wy�da�rze�-
nia,�mu�siał�wy�ka�zać� się� do�wo�-
da�mi�na�to,�że�po�tra�fi�współ�pra�-
co�wać�z�oto�cze�niem�na�part�ner�-
skich�za�sa�dach.�Spo�sób,�w�ja�ki
no�mi�no�wa�ni�po�tra�fią�się�ko�mu�-
ni�ko�wać� z�part�ne�ra�mi�biz�ne�so�-
wy�mi,� spraw�dza�ny� był� we
wszyst�kich� ka�te�go�riach� bar�dzo
do�kład�nie.�
W� przy�pad�ku� Me�na�dże�ra

Obiek�tu� człon�ko�wie� ka�pi�tu�ły
by�li�ra�czej�zgod�ni�co�do�swo�ich
spo�strze�żeń.� W� kan�dy�da�tach
urze�ka�ła� ich� dzia�łal�ność� na
rzecz�roz�wo�ju�za�rów�no�obiek�-
tu,�jak�i�wła�snej�oso�by.�Chwi�la
za�sta�no�wie�nia�na�sta�ła,�gdy�pa�-
dło�py�ta�nie:�czy�mó�wiąc�o�oso�-
bo�wo�ści,�ma�my� na�my�śli� oso�-
bę,�któ�ra�jest�świet�na�w sprze�-
da�ży,�czy�ta�ką,�któ�ra�jest�zwią�-
za�na� bez�po�śred�nio� z� da�nym
obiek�tem?�Po�burz�li�wej�dys�ku�-
sji�uzna�nie zy�ska�li� jed�nak�no�-
mi�no�wa�ni� an�ga�żu�ją�cy� się�
w�ży�cie� swo�je�go�obiek�tu.�Na�-
stęp�nie� do�szły� opi�nie� o sa�-

mych�obiek�tach,� ich�ofer�cie,�a
tak�że� ta�kich� fak�tach,� jak� np.
dłu�gość�sta�żu�pra�cu�ją�cych�tam
osób.� Oce�na� tych� za�gad�nień
by�ła�bar�dzo�oży�wio�na.
Ogło�sze�nie� wy�ni�ków� by�ło

mo�men�tem�za�pa�no�wa�nia�ogól�-
nej�eu�fo�rii�wśród�człon�ków�ka�-
pi�tu�ły.� Du�żym� za�sko�cze�niem
by�ła� jed�no�myśl�no�ści�w� oce�nie
kan�dy�da�tów.�–�Wy�bór�jak�zwy�-
kle�nie�był�pro�sty�i�mu�siał�być
wy�pad�ko�wą� kil�ku� waż�nych
cech,� ja�kie�we�dług�mnie�Oso�-
bo�wość�Ro�ku�w�da�nej�ka�te�go�-
rii� bez�względ�nie� mu�si� po�sia�-
dać:� rze�tel�ność,� do�świad�cze�-
nie,�ety�ka�i�du�ża�kul�tu�ra�biz�ne�-
so�wa�oraz�świa�do�mość�uczest�-
nic�twa�w�sze�ro�ko�po�ję�tym�sek�-
to�rze� MI�CE,� a� tak�że� dzia�łal�-
ność,� któ�ra� ten� sek�tor� wspo�-
ma�ga� –� mó�wił� je�den� z� człon�-

ków� ka�pi�tu�ły� po za�koń�cze�niu
ob�rad.�
Wie�le� cza�su� po�świę�co�no� na

omó�wie�nie� do�ko�nań� każ�de�go
no�mi�no�wa�ne�go.�Dys�ku�sje�mo�-
men�ta�mi� by�ły� burz�li�we,� cza�-
sem� spo�koj�ne,� ale� przede
wszyst�kim�oty�mi�stycz�ne.�Dzię�-
ki� te�mu� zo�sta�ło� po�ru�szo�nych
wie�le�cie�ka�wych�kwe�stii,�in�spi�-
ro�wa�nych�tak�sa�mo�ana�li�zo�wa�-
ny�mi�od�po�wie�dzia�mi,�jak�i�po�-
sta�wą� re�pre�zen�to�wa�ną� przez
każ�de�go�kan�dy�da�ta.�
W� no�mi�no�wa�nych� do�strze�ga�-

no� ogrom�ny� po�ten�cjał,� któ�ry
mu�si� się� jesz�cze� wy�zwo�lić.
Prze�peł�ni�ło� to� wszyst�kich� na�-
dzie�ją�na�jesz�cze�bar�dziej�emo�-
cjo�nu�ją�cy�ko�lej�ny�rok�w�bran�ży
MI�CE� i� spek�ta�ku�lar�ny� fi�nał
kon�kur�su�Oso�bo�wość�Ro�ku.

(xb)

kapituła      Osobowość roku

za sa dy konkur su  
•�Przez�dwa�mie�sią�ce�czy�tel�ni�cy�„MI�CE�Po�land”�zgła�sza�li�pro�po�zy�cje�bran�żo�wej
oso�bo�wo�ści�w�trzech�ka�te�go�riach:
Zle�ce�nio�daw�ca,�Or�ga�ni�za�tor,�Me�na�dżer�obiek�tu.

•�Każ�dy�ze�zgła�sza�ją�cych�mógł�mak�sy�mal�nie�przed�sta�wić�trzy�pro�po�zy�cje�
w�każ�dej�ka�te�go�rii.�Ko�lej�ność�miała�znaczenie.

•�Spośród�na�de�sła�nych�zgło�szeń�ka�pi�tu�ła�kon�kur�su�otrzy�ma�ła�li�stę�30�no�mi�no�wa�-
nych,�czy�li�po�10�osób�z�każ�dej�ka�te�go�rii,�któ�re�ze�bra�ły�naj�wyż�szą�licz�bę�
punk�tów�wraz�z�opi�sem�no�mi�no�wa�ne�go�i�uza�sad�nie�niem�wy�bo�ru.�

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

•�Oso�ba,�któ�ra�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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Osobowość roku     kapituła

skład kapituły konkursu Osobowość roku MICE Poland 2010

syl wia Ba na szew ska 
kie row nik pro duk tu
„MI CE Po land”
Zwią�za�na z „MI�CE�Po�land”
od po�nad 7�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�Banaszewskiej,�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 
materiałów
administracyjnych 
i komercyjnych  
Po lphar ma Biu ro Han dlo we 
W Po�lphar�mie�od po�nad 6
lat,�od�po�wia�da�za za�kup

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

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

„MI�CE�Po�land”.�Po�my�sło�daw�ca�i au�tor�pu�bli�ko�wa�ne�go
co�ro�ku�„War�saw�Me�etings�In�du�stry�Re�port”.�Z bran�żą
spo�tkań�zwią�za�ny�od 10�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.�W�tym�ro�ku
zo�stał�pro�dzie�ka�nem�Wy�dzia�łu�Sto�sun�ków�Mię�dzy�na�ro�-
do�wych,�So�cjo�lo�gii,�Tu�ry�sty�ki�i�Re�kre�acji�w�war�szaw�-
skiej�Wyż�szej�Szko�le�Eko�no�micz�no�-In�for�ma�tycz�nej.
Zdo�był�pre�sti�żo�wą�na�gro�dę�MPI�RI�SE.�

Ża ne ta Be rus
dy rek tor za rzą dza ją ca, 
War szaw skie 
Cen trum Expo XXI
Po�sia�da�wie�lo�let�nie�do�świad�-
cze�nie�w�bran�ży�MI�CE,�po�-
cząw�szy�od�pra�cy�w�Kra�jo�wej
Izbie�Go�spo�dar�czej�na�rzecz

pol�skich�przed�się�bior�ców,�bio�rą�cych�udział�w�licz�nych
mi�sjach�han�dlo�wych�i�wy�da�rze�niach�pro�mo�cyj�nych�na
świe�cie.�Po�tem�przez�5�lat�bę�dąc�kon�su�lem�han�dlo�wym
w�Chi�ca�go,�gdzie�pro�mo�wa�ła�Pol�skę�ja�ko�kraj�wiel�kich
biz�ne�so�wych�moż�li�wo�ści�i�do�bry�kie�ru�nek�go�spo�dar�czy.
Od�10�lat�zwią�za�na�jest�z�war�szaw�skim�obiek�tem�–�Expo
XXI.�Czyn�nie�uczest�ni�czy�w�pra�cach�Pol�skiej�Izby�
Prze�my�słu�Tar�go�we�go�oraz�w�Świa�to�wej�Or�ga�ni�za�cji�
Tar�go�wej.�Fe�lie�to�nist�ka�„MI�CE�Po�land”.

krzysz tof gaw rych
me eting plan ner 
fre el an cer (ostat nio 
zwią za ny z Jet Events)
Na�dro�gę�za�wo�do�wą�wkro�-
czył,�gdy�miał�18�lat,�za�kła�-
da�jąc�wła�sną�fir�mę�tu�ry�-
stycz�ną�Ro�dos.�Na�stęp�nie

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

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 13�lat.�Za�nim
przy�szedł�do Mo�men�tum

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

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

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

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.�

Pau li na Ja wor ska
events spon so ring 
co ope ra tion spe cia list
BMW Pol ska
W�swo�jej�fir�mie�od�po�wia�da
za�or�ga�ni�za�cję�even�tów,�two�-
rze�nie�i�re�ali�za�cję�stra�te�gii
współ�pra�cy�oraz�spon�so�rin�-

gu.�Z�wy�kształ�ce�nia�jest�ma�gi�strem�fi�lo�lo�gii�an�giel�skiej,
z�za�mi�ło�wa�nia�zaś�mar�ke�tin�gow�cem.�Stu�dia�ukoń�czy�ła
w�ro�dzin�nym�Gdań�sku.�Naj�cie�ka�wszym�epi�zo�dem,
któ�ry�wspo�mi�na�w�swo�jej�ka�rie�rze,�by�ła�pra�ca�w�po�łu�-
dnio�wo�-afry�kań�skim�ban�ku�in�we�sty�cyj�nym�w�Lon�dy�-
nie�i�or�ga�ni�za�cja�du�żej�im�pre�zy�in�cen�ti�ve�na�od�le�głość
–�w�Kapsz�ta�dzie.�Ze�wzglę�du�na�mi�łość�do�ko�ni,
szcze�gól�nie�mi�ło�wspo�mi�na�pra�cę�przy�or�ga�ni�za�cji�
tur�nie�jów�po�lo�w�Wiel�kiej�Bry�ta�nii.�

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.�

ka ta rzy na Otwi now ska
me eting plan ner, 
fre elan cer (ostat nio 
zwią za na z trip Club)
Od�lat�pra�cu�je�w�mar�ke�tin�gu�
i�PR�dla�ma�rek�i�pro�duk�tów
luk�su�so�wych.�Współ�pra�cow�ła
m.in.�z�Sie�dli�skiem�Mo�re�na�

i�Jazz�Bi�stro.�Or�ga�ni�zo�wa�ła�po�dró�że�luk�su�so�we,�w�tym
au�tor�skie�pro�jek�ty�po�dró�ży�li�te�rac�kich,�ku�li�nar�nych�i�shop�-
pin�go�wych.�Zwią�za�na�by�ła�tak�że�z�ma�ga�zy�nem�PWnet,
dla�któ�re�go�pi�sa�ła�ar�ty�ku�ły�w�dzia�le�„Po�dró�że”�(Po�lish�
Pro�fes�sio�nal�Wo�men�Ne�twork)�i�ma�ga�zy�nem�o�sztu�ce�
po�dró�żo�wa�nia�i�luk�su�so�wych�po�dró�żach�–�Con�no�is�seur.�
W�bran�ży�naj�bar�dziej�fa�scy�nu�ją�ją�in�no�wa�cje,�nie�usta�ją�ce
zmia�ny,�no�wo�ści,�a�co�za�tym�idzie�–�nie�koń�czą�ce�się�in�-
spi�ra�cje�oraz�moż�li�wość�two�rze�nia�ni�szo�wych�pro�duk�tów.
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Z� ra�cji� do�tych�cza�so�wych� do�świad�czeń,
dzia�łań� i� suk�ce�sów� jest� moc�no� zwią�za�na�
z�bran�żą�even�to�wą�i�ma�te�go�peł�ną�świa�do�-
mość,� po�mi�mo� że� spe�cy�fi�ka� jej� obec�nych
obo�wiąz�ków�co�raz�ści�ślej�wią�że�się�z�PR�-
-em�i�ko�mu�ni�ka�cją�we�wnętrz�ną.�
Z�fir�mą�Sa�no�fi�-Aven�tis�zwią�za�na�jest�od

16�lat,�gdzie�za�czy�na�ła�pra�cę�jako�spe�cja�li�-
sta�ds.�mar�ke�tin�gu,�na�stęp�nie�con�gress�ofi�-
ce�r,�me�na�dże�r�ds.�im�prez�i�kon�gre�sów,�aż
do�obec�ne�go�sta�no�wi�ska.�Bio�rąc�pod�uwa�-
gę� ob�szar� ko�mu�ni�ka�cji� we�wnętrz�nej,� a�
w�tym�wy�daw�nic�two,�za�któ�re�od�po�wia�da,
oce�nia�ostat�ni�rok,�ja�ko�bar�dzo�do�bry�i�dla
niej,� i�dla� fir�my.�Uno�szą�ce� się�w�dal�szym
cią�gu� wid�mo� kry�zy�su� nie�ste�ty� osła�bia�ło
wszel�kie� za�pę�dy� even�to�we,� dla�te�go� pod
tym�wzglę�dem�rok�ten�do�naj�ła�twiej�szych
nie�na�le�żał.�Szcze�gól�nie�sa�tys�fak�cjo�nu�je�ją
w�tym�wszyst�kim�fakt,�że�uda�ło�się�zor�ga�-
ni�zo�wać�do�rocz�ne�spo�tka�nie�Gru�py�Sa�no�-
fi�-Aven�tis� z� udzia�łem� 1000� pra�cow�ni�ków
trzech�po�łą�czo�nych�spół�ek.�
Z� po�wo�dze�niem� uda�ło� jej� się� po�go�dzić

skom�pli�ko�wa�ny,� pod�wzglę�dem� or�ga�ni�za�-
cyj�nym,�pro�gram�me�ry�to�rycz�ny�z�za�ję�cia�mi
in�te�gra�cyj�ny�mi.�Uwa�ża�jed�nak,�że�czas,�by
pójść� krok� na�przód� i� po�sze�rzyć� ofer�tę
even�tów� i� in�cen�ti�ve� tra�vel.�Wie,� że� przy�-
szły�rok�bę�dzie�bar�dzo�waż�ny,�choć�nie�ko�-
niecz�nie� ła�twy.� Jej� za�an�ga�żo�wa�nie� sku�pi

się�wo�kół�pro�jek�tu,�któ�ry�pra�gnie�uczy�nić
wy�da�rze�niem�je�dy�nym�w�swo�im�ro�dza�ju.�
Nie�wąt�pli�wie� jej� ostat�nim� naj�waż�niej�-

szym�suk�ce�sem�jest�stwo�rze�nie�ka�len�da�rza
fir�mo�we�go,� co� być� mo�że� nie�po�zor�nie,� ale
łą�czy�się�rów�nież�z�even�ta�mi.�Do�współ�pra�-
cy� uda�ło� się� po�zy�skać� dwu�na�stu� pol�skich
ar�ty�stów,� któ�rzy� przy�go�to�wa�li� dwa�na�ście
uni�ka�to�wych�prac.�Re�pro�duk�cje�prac�ozdo�-
bią� wnę�trza� kli�ni�ki� Bu�dzik,� zaś� ory�gi�na�ły
ilu�stra�cji�bę�dzie�moż�na�li�cy�to�wać�na�zor�ga�-
ni�zo�wa�nej� przez� jej� fir�mę� au�kcji� cha�ry�ta�-
tyw�nej,�z�któ�rej�do�chód�prze�zna�czo�ny�zo�-
sta�nie�na�tę�kli�ni�kę.
Od�no�si�wra�że�nie,�że�z�ro�ku�na�rok�co�raz

bar�dziej�się�roz�wi�ja,�a�to�wszyst�ko�dzie�je
się� po� pro�stu� „w� bo�ju”.�Wie,� jak� waż�na
jest� edu�ka�cja� bran�ży� i� czę�sto� wy�stę�pu�je�
w� ro�li� eks�per�ta,� dzie�ląc� się� wła�sną� ba�zą
do�świad�czeń.� Wszyst�kie� re�ali�za�cje� z� za�-
kre�su�even�to�we�go�za�każ�dym�ra�zem�są�z
nią�kon�sul�to�wa�ne,�dzię�ki�cze�mu�czu�je�się
do�ce�nia�na�przez�mło�dy�ze�spół.�Jej�współ�-
pra�cow�ni�cy�po�strze�ga�ją� ją,� ja�ko�kom�plet�-
nie� zie�lo�ną...� po�nie�waż� ta�ki� ko�lor�nada�ła
jej� ty�po�lo�gia� In�si�ghts� Di�sco�ve�ry,� dia�gno�-
zu�ją�ca�i�opi�su�ją�ca�in�dy�wi�du�al�ny�styl�funk�-
cjo�no�wa�nia.�Sa�tys�fak�cję�od�czu�wa�naj�bar�-
dziej� wte�dy,� gdy� wy�da�rze�nia� przez� nią
zor�ga�ni�zo�wa�ne� są� te�ma�tem�roz�mów�przy
po�ran�nej�ka�wie.�

klasa i partnerstwo w biznesie  

zleceniodawca    Osobowość roku

W�swoim�zawodzie�łączy�dwie

funkcje,�co�daje�jej�możliwość

zajmowania�się�zarówno

eventami,�jak�i�komunikacją

wewnętrzną.�Według�niej�dobre

wydarzenie,�nie�może�się

odbyć�bez�odpowiedniego

nagłośnienia,�dlatego�cieszy�

ją�aktualny�zakres�obowiązków,

który�daje�jej�możliwość

tworzenia�ważnych�

i�spektakularnych�projektów.

Barbara
Hensel
internal communication 
and event manager
sanofi-Aventis

szczę ście w pa rze 
z do świad cze niem
Jest�pro�fe�sjo�na�list�ką�w�każ�dym�te�go�sło�wa�
zna�cze�niu,�jej�re�la�cje�z�par�te�ra�mi�i�zle�ce�nio�bior�ca�-
mi�za�wsze�są�uczci�we�i�bez�kon�flik�to�we,�rze�tel�nie
prze�ka�zu�je�in�for�ma�cje�i�po�tra�fi�do�brze�oce�nić�
bie�żą�cą�sy�tu�ację�–�ta�kie�by�ły�gło�sy�uzna�nia�
człon�ków�ka�pi�tu�ły.�Even�ty�w�ży�ciu�fir�my�i�jej�
pra�cow�ni�ków�są�jej�zda�niem�nie�zwy�kle�waż�ne.�
We�współ�pra�cy�z�agen�cja�mi�ce�ni�so�bie�kre�atyw�ne
po�my�sły,�wy�czu�cie�po�trzeb�fir�my�i�przed�sta�wie�nie
ade�kwat�nych�do�nich�roz�wią�zań,�a�tak�że�
part�ner�skie�re�la�cje.�
Chęt�nie�bie�rze�udział�w�ini�cja�ty�wach�edu�ka�cyj�nych,
wy�stę�pu�jąc�w�ro�li�do�rad�cy.�Z�jej�ini�cja�ty�wy�
po�wsta�ją�pro�jek�ty�i�re�ali�zo�wa�ne�są�wy�da�rze�nia,�
an�ga�żu�ją�ce�pra�cow�ni�ków�w�dzia�łal�ność�
pro�spo�łecz�ną.�
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Zajmujemy si´ oprawà technicznà i artystycznà imprez, 

koncertów oraz konferencji i wszelkiego rodzaju wydarzeƒ

specjalnych. Ch´tnie słu˝ymy swojà wiedzà, pomysłem 

i doÊwiadczeniem.

Dzi´ki współpracy z Klientem „ubieramy” jego pomysł 

w Êwiatło, dêwi´k, taniec i wszelkie niezb´dne elementy.

www.mobilnascena.pl
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Organizator     Osobowość roku

Nie� lubi� określenia� „pre�ze�sa� za�rzą�du”.
Wo�li�gdy�trak�tu�je�się�go�ja�ko�oso�bę,�któ�ra
przede�wszyst�kim�sta�le�roz�wi�ja�fir�mę�i�dba
o� wy�so�ką� ja�kość� pro�po�no�wa�nych� usług.�
W�tym�ro�ku�uda�ło�mu�się�zwięk�szyć�ob�ro�-
ty�In�Dre�ams�o�25�proc.�w�sto�sun�ku�do�ro�-
ku�2009.�Naj�bar�dziej�zna�czą�cym�wy�da�rze�-
niem�dla�fir�my�w�ostat�nim�cza�sie�był�wy�-
gra�ny� prze�targ� sie�cio�wy� dla� klien�ta� mię�-
dzy�na�ro�do�we�go,�a�przy�go�to�wa�ny�dla�nie�-
go� pro�gram� wspar�cia� sprze�da�ży� ob�jął
dzie�sięć�kra�jów.�
Za�wsze�pod�ko�niec�ro�ku�ro�bi�pod�su�mo�-

wa�nie�te�go,�co�uda�ło�mu�się�osią�gnąć�oraz
te�go,�co�jesz�cze�przed�nim.�Od�trzech�lat
bar�dzo� do�kład�nie� pla�nu�je� swo�je� ko�lej�ne
po�su�nię�cia�i�za�pi�su�je�je,�by�po�tem�w�cią�gu
ro�ku�wró�cić�do�te�go�i�za�sta�no�wić�sie,�czy
idzie� w� do�brym� kie�run�ku,� po�zwa�la�ją�cym
osią�gnąć� to,� co� so�bie� za�ło�żył.� Teo�ria� ta
spraw�dza�się�w�prak�ty�ce�co�raz�le�piej�i�co�-
raz�wię�cej�uda�je�mu�się�dzię�ki�te�mu�osią�-
gnąć.�Ce�le,�któ�re�po�ja�wią�się�na�kart�ce�na
2011� rok� to�m.in.� za�koń�cze�nie� prac� nad
two�rze�niem�we�wnętrz�ne�go�dzia�łu�in�te�rac�-
ti�ve,� wzmoc�nie�nie� po�zy�cji� In�Dre�ams� na
ryn�ku�oraz�dal�sza�ak�tyw�na�dzia�łal�ność�w
Sto�wa�rzy�sze�niu�Or�ga�ni�za�to�rów�In�cen�ti�ve
Tra�vel,�gdzie�rów�nież�peł�ni�funk�cję�pre�ze�-
sa�za�rzą�du.�
Jest�prze�ko�na�ny,�że�po�pierw�szym�ro�ku

dzia�łal�no�ści�SO�IT,�bran�ża�sta�ła�się�sil�niej�-
sza,�zrze�szo�ne�fir�my�ma�ją�lep�szą�i�bar�dziej
ugrun�to�wa�ną�po�zy�cję�na�ryn�ku,�a�sam�wi�-
ze�ru�nek�in�cen�ti�ve�tra�vel�zo�stał�wzmoc�nio�-
ny.�To�wła�śnie�stwo�rze�nie�sto�wa�rzy�sze�nia
i�je�go�pierw�szy�rok�dzia�łal�no�ści�oce�nia�ja�-
ko� swój� naj�więk�szy� suk�ces,� po�nie�waż� to
wy�da�rze�nie�mo�że�mieć�ol�brzy�mi�wpływ�na
roz�wój�na�szej�bran�ży�w�przy�szło�ści.�Pod�-
kre�śla�jed�nak,�że�ten�suk�ces�nie�jest�tyl�ko
je�go,� po�nie�waż� wie�le� za�wdzię�cza� spo�rej
gru�pie�osób,�któ�ra�dzia�ła�w�sto�wa�rzy�sze�-
niu.�
Po�sia�da� dłu�go�let�nie� do�świad�cze�nie�

w�ob�sza�rze�mar�ke�tin�gu,�od�któ�re�go�za�czy�-
nał� swo�ją�ka�rie�rę.�Był�dy�rek�to�rem�za�rzą�-
dza�ją�cym�w� Storm�Ad�ver�ti�sing�Agen�cy� i
Je�an�Clau�de�Bi�giu�ne.�Na�le�ży�do�Si�te,�MPI
oraz� Pol�skiej� Ra�dy� Biz�ne�su.� Wspól�nie� z
SO�IT� zor�ga�ni�zo�wał� kil�ka� du�żych� kon�fe�-
ren�cji,�któ�rych�ce�lem�by�ło�pro�mo�wa�nie�in�-
cen�ti�ve�tra�vel�ja�ko�na�rzę�dzia�mar�ke�tin�gu.
Bie�rze�tak�że�udział�w�szko�le�niach�mar�ke�-
tin�go�wych� i� sprze�da�żo�wych� or�ga�ni�zo�wa�-
nych� przez� Sto�wa�rzy�sze�nie� Mar�ke�tin�gu
Bez�po�śred�nie�go.�
Od�no�si� wra�że�nie,� że� ma� jesz�cze� spo�ro

do� zro�bie�nia� w� ob�sza�rze� prze�ko�na�nia
klien�tów� do� wpi�sa�nia� w� roz�wój� swo�ich
firm� stra�te�gicz�ne�go� na�rzę�dzia,� ja�kim� jest
in�cen�ti�ve�tra�vel.�

z koncepcją na wygrywanie
Do�dzia�ła�nia�mo�ty�wu�je�go�myśl

o�stwo�rze�niu�du�żej�fir�my,�któ�ra

sta�nie�się�li�de�rem�bran�ży.�

Na�wet�w�do�mu�nie�jest�w�sta�nie

prze�stać�my�śleć�o�pra�cy,�ale

tyl�ko�dla�te�go,�że�jest�to�bar�dzo

waż�na�część�je�go�ży�cia,�któ�ra

go�nie�zwy�kle�cie�szy.�

Naj�więk�szą�sa�tys�fak�cję�od�czu�-

wa,�gdy�uczest�ni�cy�wy�jaz�du�

że�gna�ją�się�z�nim�na�lot�ni�sku

jak�naj�lep�si�przy�ja�cie�le.�

Mi chał 
Czer wiń ski
pre zes za rzą du In Dre ams

kon se kwen cja 
w two rze niu
Du�ży�wpływ�na�jego�ży�cie�za�wo�do�we�miał�je�go
przy�ja�ciel,�twór�ca�pol�skie�go�ryn�ku�re�kla�my�i�mar�-
ke�tin�gu�bez�po�śred�nie�go�–�Krzysz�tof�Czu�pry�na.
Współ�pra�cow�ni�cy�po�strze�ga�ją�go,�ja�ko�pra�co�ho�li�ka
i�ide�ali�stę.�Pro�wa�dzi�roz�sąd�ną�po�li�ty�kę�w�bran�ży�
in�cen�ti�ve.�Jest�czło�wie�kiem,�któ�ry�po�tra�fi�wpły�wać
na�in�nych.�Wy�róż�nia�go�ak�tyw�ność,�wie�dza�i�prze�-
bo�jo�wość.�Ma�bar�dzo�cie�ka�wą�kon�cep�cję�na�to,�
by�bran�ża�da�wa�ła�klien�tom�po�wód�do�te�go,�że�by
by�ła�do�ce�nia�na�i�uzna�wa�na�ja�ko�miej�sce,�gdzie
kre�owa�ne�są�pro�duk�ty,�któ�rych�nie�ma�gdzie�
in�dziej�–�tak�oce�nia�li�go�człon�ko�wie�ka�pi�tu�ły�
kon�kur�su.�Ja�ko�je�den�z�pierw�szych�na�pol�skim
ryn�ku�pod�jął�dzia�ła�nia,�ma�ją�ce�na�ce�lu�kre�owa�nie
in�cen�ti�ve�tra�vel�ja�ko�wpły�wo�we�go�na�rzę�dzia�
mar�ke�tin�go�we�go,�wspie�ra�ją�ce�go�sprze�daż.�
Za�tren�dem�tym�za�czę�ło�już�po�dą�żać�wie�lu�in�nych
przed�sta�wi�cie�li�te�go�sek�to�ra.�
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MT Serwis
Profesjonalizm, Kreatywność

Doświadczenie, Zaangażowanie

Świadczymy pełen zakres usług
wystawienniczych

od planowania, poprzez

projektowanie, 

aż do całościowej realizacji. 

Wykonujemy zabudowę stoisk:
indywidualnych

modułowych w systemie

oktagonalnym

jedno i wielopoziomowych

w obiektach zamkniętych 

oraz w plenerze

Realizujemy 
kompleksowe usługi 

w zakresie:
zabudowy w centrach targowych 

ekspozycji w galeriach handlowych,

hotelach i innych miejscach

wskazanych 

przez klienta

obsługi eventów

grafiki 

Zapewniamy:
fachową obsługę doradczą

nadzór techniczny i serwis 

w trakcie trwania imprezy

bezpieczeństwo 

oraz najwyższą jakość usług

Centrum MT Polska to idealne 
miejsce na Twoje:

• eventy

• koncerty

• targi

• konferencje

• kongresy

Poznaj Najlepszą Ofertę Na Rynku

MT Serwis Sp. z o.o.

ul. Makowska 95

04-307 Warszawa

biuro@mtserwis.com

tel.: +48 22 529 39 81/82

faks: +48 22 529 39 83

www.mtserwis.com

Centrum Targowo 

– Kongresowe MT Polska

ul. Marsa 56c, 04-242 Warszawa

hala@mtpolska.com.pl

www.halamtpolska.pl

Siedziba biura:

Międzynarodowe Targi Polska sp. z o.o.

ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa

tel.: +48 22 529 39 00/50,

faks: +48 22 529 39 30
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Menadżer Obiektu    Osobowość roku

Uda�ło�mu�się�w�tym�ro�ku�sfi�na�li�zo�wać�du�-
że�i�zna�czą�ce�pro�jek�ty,�ta�kie�jak�uzy�ska�nie
eko�-cer�ty�fi�ka�tu� BS8901� czy� Gre�en� Key.
Dzię�ki�te�mu�ho�tel�stał�się�człon�kiem�ini�cja�-
ty�wy�IMEX�Chal�len�ge�2010.�Sta�ra�nia�zwią�-
za�ne�z�wy�ko�rzy�sta�niem�po�wierzch�ni�ga�ra�żu
pod�ziem�ne�go� ja�ko� post�in�du�strial�ne�go�
ve�nue� za�czę�ły� przy�no�sić� wy�raź�ne� efek�ty�
fi�nan�so�we.� Pod�kre�śla,� że� suk�ces� na�le�ży
przy�pi�sać� ca�łe�mu� ze�spo�ło�wi,� od� któ�re�go
nie�ustan�nie�uczy�się�cze�goś�no�we�go,�i�któ�ry
na�krę�ca�go�do�dal�sze�go�dzia�ła�nia�i�an�ga�żo�-
wa�nia�się�w�co�raz�to�now�sze,�zwa�rio�wa�ne
ini�cja�ty�wy!�Ich�ce�lem�nie�jest�po�dą�ża�nie�za
ryn�kiem,�ale� two�rze�nie� i�wy�prze�dza�nie�go,
by�stać�się�li�de�rem,�za�któ�rym�wszy�scy�bę�dą
się�oglą�dać.�Z�dru�giej�stro�ny�wy�da�je�mu�się,
że�wresz�cie�zna�lazł�od�po�wied�ni�ba�lans�po�-
mię�dzy�wszyst�ki�mi�swo�imi�pa�sja�mi�i�ży�ciem
pry�wat�nym,� co� jest� dla� nie�go� nie�zwy�kle
waż�ne.�
Ukoń�czył�fi�nan�se�i�ban�ko�wość�na�Wy�dzia�-

le� Na�uk� Eko�no�micz�nych� i� Za�rzą�dza�nia
Uni�wer�sy�te�tu�Szcze�ciń�skie�go.�Z�sie�cią�ho�-
te�li�Ra�dis�son�zwią�za�ny�jest�nie�mal�że�od�po�-
cząt�ku�swo�jej�ka�rie�ry�za�wo�do�wej.�Naj�pierw
pra�co�wał� w� Szcze�ci�nie,� póź�niej� prze�niósł
się�do�War�sza�wy,�gdzie�był�za�stęp�cą�dy�rek�-
to�ra�sprze�da�ży/MI�CE,�aż�w�2008�ro�ku�tra�fił
do�Kra�ko�wa,�by�ob�jąć�sta�no�wi�sko�dy�rek�to�-
ra.�Pierw�sze�do�świad�cze�nia�zwią�za�ne�z�or�-

ga�ni�za�cją� wy�da�rzeń� zbie�rał� w� Za�chod�nio�-
po�mor�skim� Okrę�go�wym� Związ�ku� Ko�szy�-
ków�ki.� Ko�lej�ne� zdo�był� ja�ko� prak�ty�kant
dzia�łu�im�prez,�w�Fo�xwo�ods�Re�sort�&�Ca�si�-
no�w�Con�nec�ti�cut.�
Jest�ak�tyw�nym�człon�kiem�sto�wa�rzy�sze�nia

MPI�Po�land,�w�któ�rym�peł�ni�funk�cję�wi�ce�-
pre�ze�sa�ds.�edu�ka�cji.�Wie�rzy,�że�w�tym�ro�ku
MPI�od�na�la�zło�wła�ści�wą�dro�gę,�któ�rą�chce
po�dą�żać,�i�że�bę�dzie�to�bar�dziej�zrów�no�wa�-
żo�ny,� sta�bil�ny� i� dłu�go�fa�lo�wy,� a� co� za� tym
idzie,�bar�dziej�efek�tyw�ny�roz�wój.�Wraz�z�in�-
ny�mi� człon�ka�mi� MPI� zor�ga�ni�zo�wał� wie�le
spo�tkań,�ma�ją�cych�na�ce�lu�pod�nie�sie�nie�po�-
zio�mu�edu�ka�cji�ca�łej�bran�ży.�Brał� rów�nież
udział� w� licz�nych� szko�le�niach� we�wnętrz�-
nych� gru�py� Re�zi�dor,� z� za�kre�su� sprze�da�ży�
i�za�rzą�dza�nia�i�sam�prze�pro�wa�dzał�szko�le�-
nia�w�swo�im�ze�spo�le�ho�te�lo�wym.�
Cią�gle� sły�szy,� że� jest� mło�dy,� obie�cu�ją�cy�

i�ma�jesz�cze�du�żo�do�zro�bie�nia.�Wie�rzy,�że
coś�w�tym�jest�i�wie�le�za�le�ży�od�te�go,�jak�wy�-
ko�rzy�sta�swo�je�szan�se.�Ce�chu�je�go�wiecz�ny
opty�mizm,�a�gdy�kie�dyś�zda�rzy�mu�się�po�-
wie�dzieć� „że� się� nie� da”,� ma� na�dzie�ję,� że
wte�dy�ktoś� go�przy�wo�ła�do�po�rząd�ku.� Już
te�raz�ma�wie�le�pla�nów,�do�ty�czą�cych�roz�wo�-
ju�ho�te�lu�w�naj�bliż�szej�przy�szło�ści,�a�wśród
nich�sta�ra�nia�o�uzy�ska�nie�mię�dzy�na�ro�do�wej
nor�my�ISO�12012.�Pod�kre�śla�jed�nak,�że�to
do�pie�ro�po�czą�tek.�

Ogra ni cze nia po prostu omi ja
Dzię�ki�wie�lu�wy�rze�cze�niom�

i�cięż�kiej�pra�cy�uda�je�mu�się�

re�ali�zo�wać�za�rów�no�na�are�nie

ho�te�lar�skiej,�jak�i�spor�to�wej.�

Dy�wer�sy�fi�ka�cja�w�tej�ma�te�rii�

za�pew�nia�mu�nie�sa�mo�wi�ty�

kom�fort�i�rów�no�wa�gę.�Przez�

kil�ka�na�ście�lat�szko�lił�się,�by�

zo�stać�sę�dzią�ko�szy�ków�ki,�co

oka�za�ło�się�być�prze�ło�mo�wym

mo�men�tem�w�je�go�ży�ciu.�

Te�raz�pra�gnie�zo�stać�sę�dzią

mię�dzy�na�ro�do�wym,�aby�móc

jesz�cze�wię�cej�po�dró�żo�wać�

po�świe�cie.

Woj ciech
Lisz ka
dy rek tor sprze da ży i mar ke tin gu 
Ho tel ra dis son Blu kra ków

Po łą cze nie am bi cji 
i suk ce su
Ma�na�swo�im�kon�cie�kon�kret�ne�osią�gnię�cia.�
Uzy�ska�nie�cer�ty�fi�ka�tu�BS8901�z�pew�no�ścią�by�ło
do�brym�kro�kiem�dla�ho�te�lu�Ra�dis�son�Blu�Kra�ków,
któ�ry�ja�ko�pierw�szy�ho�tel�na�świe�cie�uzy�skał�ten
stan�dard.�Woj�ciech�pra�co�wał�nad�tym�po�nad�dwa
la�ta,�prze�ko�nu�jąc�do�swo�jej�idei�za�rów�no�zarząd,
jak�i�pra�cow�ni�ków�ho�te�lu.�Ma�swo�je�zda�nie,�si�łę
prze�bi�cia�i�po�tra�fi�dzie�lić�się�swo�ją�wie�dzą…�
i�pa�sją.�Po�nie�waż�sam�bie�ga,�za�chę�ca�swo�ich
współ�pra�cow�ni�ków�i�go�ści�ho�te�lo�wych�do�
wspól�ne�go�jog�gin�gu.�Do�pra�cy�mo�ty�wu�ją�go�
wła�śnie�współ�pra�cow�ni�cy,�któ�rzy�oce�nia�ją�go�ja�ko
oso�bę�nie�bo�ją�cą�się�wy�zwań,�zor�ga�ni�zo�wa�ną�
i�aser�tyw�ną.�Ze�spół,�z�któ�rym�pra�cu�je�jest�
je�go�naj�więk�szym�wspar�ciem.�W�kon�tak�tach�
z�klien�ta�mi�jest�otwar�ty�i�bez�kon�flik�to�wy.�
Naj�więk�szą�sa�tys�fak�cję�czu�je,�gdy�uda�mu�się�
ko�goś�za�ra�zić�en�tu�zja�zmem�do�wspól�nej�
ini�cja�ty�wy.�
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Pu blicz ność trze ba lu bić
O�ryn�ku�even�to�wym,�za�wo�dzie�kon�fe�ran�sje�ra�i�pre�zen�te�ra,�kon�tak�cie�

z�pu�blicz�no�ścią�i�ce�chach�do�bre�go�mów�cy�roz�ma�wia�my�z�To�ma�szem�Kam�me�lem.�

MI CE Po land: Z punk tu wi dze nia la ika mo że się
wy da wać, że pro wa dze nie im prez to ła twy chleb
– ot, wy star czy elo kwen cja i dow cip. Czy na -
praw dę?

To masz Kam mel: Elo kwen cja i dow cip to dwie ce -
chy, za któ re każ dy ich po sia dacz po wi nien być
wdzięcz ny lo so wi. Pro fe sjo na lizm kon fe ran sje ra prze -
ja wia się wła śnie w tym, że wi dzo wie mó wią o lek -
ko ści z ja ką pro wa dzi im pre zę. 

Nie każ dy czło wiek sce ny czy me diów, na wet
naj bar dziej do świad czo ny, spraw dza się w tak
spe cy ficz nej for mie wy stę pu, jak pro wa dze nie
im pre zy na ży wo. Ja kich cech cha rak te ru wy ma -
ga kon fe ran sjer ka?

Waż na jest spraw ność ję zy ko wa oraz umie jęt -
ność szyb kie go re ago wa nia. Osią ga się to po przez
wie lo let nie do świad cze nia, cią głą na ukę, ale też
sze ro ką wie dzę ogól ną. Waż na jest rów nież sym -
pa tia do lu dzi. Je śli zna ny czło wiek ma być gwiaz dą
im pre zy, a nie od naj du je się w ro li kon fe ran sje ra,
niech bę dzie jej go ściem lub wrę cza ją cym na gro dę,
al bo niech od po wie na pa rę py tań za da nych przez
pro wa dzą ce go. Pre sti żu do da je go obec ność, a nie
fakt, że to on pro wa dzi event. Kon fe ran sjer ka to fach,
w któ rym ła two wi dać bra ki, je śli czło wiek nie ra dzi
so bie z tym rze mio słem.

Czy wy stęp dla firm ro dzi się na bie żą co, na
sce nie, czy wy ma ga wcze śniej szych przy go to -
wań i poznania dzia łal ność klien ta?

Je że li wy stęp na fir mo wej im pre zie ro dzi się na
bie żą co, stą pa my po cien kim lo dzie. Nie wol no ro bić
ta kich rze czy. Nie moż na po zwa lać so bie na nie prze -
my śla ne żar ty, któ re dla przed sta wi cie la show biz ne -
su są zna ko mi te, ale lu dzi z dzia łu PR kor po ra cji mo -
gą kosz to wać re pry men dę lub utra tę pra cy. Po co
fun do wać im py ta nia, jak mo gli do pu ścić, że by pro -
wa dzą cy nie trak to wał zle ce nio daw cy po waż nie, al -
bo się z nie go na igry wał. Je stem prze ko na ny, że do -
bre przy go to wa nie tek stów na im pre zę wy ma ga
kon tak tu z klien tem, a je śli nie jest to moż li we,
szcze gó ło we go brie fu za wie ra ją ce go in for ma cje 
o fir mie i kon cep cji even tu.

Ro bi pan ewen tu al ny re se arch sa mo dziel -
nie, czy ko rzy sta z ma te ria łów klien ta?

Ta kie przy go to wa nia wy glą da ją bar dzo róż -
nie. Nie daw no swo je przed sta wi ciel stwo 
w Pol sce otwo rzył nie miec ki kon cern odzie żo -
wy, któ ry dzia ła na pię ciu kon ty nen tach. Spo -
tka nie z pol ski mi przed sta wi cie la mi fir my
przed uro czy stym otwar ciem da ło mi spo ro in -
for ma cji i po zwo li ło do brze przy go to wać się
na wła sną rę kę. Dzię ki te mu, gdy przed im -
pre zą spo tka łem się z wła ści cie lem te go
przed się bior stwa, mo ja wie dza by ła in spi ra -
cją do cie ka wej roz mo wy. Nie do szło by
do niej i nie do wie dział bym się ty lu
no wych rze czy, gdy by nie fakt, że
by łem już przy go to wa ny.

A czy w przy pad ku pla no wa -
nia for my oraz tre ści im pre zy
klien ci chęt niej zo sta wia ją
wol ną rę kę, czy ra czej su -
ge ru ją pro gram i te ma ty?

Ce nię klien tów, któ rzy
do kład nie pre cy zu ją cel
im pre zy, opi su ją, na
czym naj bar dziej im za le -
ży, po zo sta wia jąc mi
wol ność w in ter pre ta cji.
Tę moż li wość za zwy czaj
za strze gam w swo ich
umo wach. 

Pro gram i wy stęp przy go to wu je pan sam,
czy też ko rzy sta ze wspar cia współ pra cow ni -
ków?

W za leż no ści od roz ma chu i zło żo no ści im pre zy
współ pra cu ję z au to ra mi tek stów, do ku men ta li -
sta mi i agen cja mi even to wy mi, ale za wsze oso bi -
ście czu wam nad przy go to wa nia mi. Po dam przy -
kład. Gdy pro wa dzi łem se rię pre zen ta cji biz ne so -
wych dla klien ta z bran ży te le ko mu ni ka cyj nej,
współ pra ca z agen cją oka za ła się klu czo wa. Dzię -
ki te mu mo głem mieć wpływ na wy gląd i za war -
tość pre zen ta cji. Klient ro zu miał, że to jest po -

trzeb ne, bo ko niec koń ców to ja sta ję przed pu -
blicz no ścią i opo wia dam o je go pro duk cie.

A czy pla no wa nie wy stę pu obej mu je rów nież
war stwę tek ściar ską? Wy da je mi się, że tu taj
trud no roz ry so wać wszyst ko co do sło wa...

Kon fe ran sjer ka mu si mieć struk tu rę za wie ra ją cą
po le do im pro wi za cji. To waż ne, po nie waż czę sto
na bie żą co – np. w wy ni ku opóź nie nia sa mo lo tu,
któ rym przy la tu je z za gra ni cy za rząd – trze ba, sto jąc
na sce nie, prze bu do wać sce na riusz.

Jak za zwy czaj wy glą da współ pra ca w trój ką -
cie kon fe ran sjer– agen cja even to wa – zle ce nio -
daw ca? 

Ob ser wu ję ry nek od 12 lat i stwier dzam, że bar -
dzo doj rzał. Klien ci zwy kle do kład nie wie dzą, ko go
chcą wi dzieć w ro li kon fe ran sje ra. Na wet je śli nie
pa da kon kret ne na zwi sko, są w sta nie wy mie nić li -
stę cech uła twia ją cych za trud nie nie od po wied nie -
go pro wa dzą ce go. Agen cje do bie ra ją wła ści wych
pro wa dzą cych do cha rak te ru even tu pa mię ta jąc
jed no cze śnie, że oso by pu blicz ne wy ma ga ją od po -
wied niej ob słu gi rów nież po za sce ną. Mam tu na
my śli aspekt bez pie czeń stwa i kom for tu pra cy. 

Czy są ja kieś róż ni ce – je śli chodzi o wy mo gi,
ła twość ko mu ni ka cji, po ziom sa mo dziel no ści –
we współ pra cy z klien tem ty po wo biz ne so -
wym i spo łecz nym al bo in sty tu cjo nal nym, np. z
wladzami samorządowymi?

Je śli przed wy stę pem pod pi sze się umo wę, któ ra
pre cy zyj nie i w moż li wie pro sty spo sób okre śla wa -

Tomasz Kammel: Dzien ni karz, pre zen ter i za wo do wy kon fe ran sjer, jed na z naj bar dziej roz po zna wal -
nych oso bo wo ści te le wi zyj nych. To masz Kam mel przy go dę z me dia mi za czy nał w Mu zycz nym Ra diu
w Je le niej Gó rze. Wie le lat spę dził w TVP. Te le wi dzo wie zna ją go z ta kich pro gra mów, jak „Randka
w ciem no”, „Wy kry wacz kłamstw”, „Dzie cia ki gó rą” czy „Py ta nie na śnia da nie”. 
Ostat nio pro wa dził w Pol sa cie show „Stand up. Za bij mnie śmie chem”. Był pre zen te rem te le wi zyj nym 
w „Te le expre sie “, zaj mo wał się dzien ni kar stwem spor to wym (przy go to wy wał re la cję z Raj du Pa ryż -
-Da kar), te ma ty ką fil mo wą (współ two rzył ma ga zyn „Fil mi dło”) i ak cja mi spo łecz ny mi (or ga ni zo wał
kam pa nię „Zwol nij. Szko da ży cia”). Ma też na kon cie uda ny epi zod ra dio wy (pro gram „Zna ki szcze gól -
ne” w Trój ce). Swo bo dę me dial ną i in stynkt sce nicz ny wy ko rzy sty wał rów no le gle ja ko kon fe ran sjer. 
Pro wa dził m.in. So pot Fe sti wal, Opo le, Wiel ką Or kie strę Świą tecz nej Po mo cy, So pot Hit Fe sti wal. 
Jest ce nio nym go spo da rzem licz nych im prez fir mo wych. Te le wi zyj nym i es tra do wym do świad cze niem
dzie li się, pro wa dząc za ję cia z dzien ni kar stwa i au to pre zen ta cji w so sno wiec kiej Wyż szej Szko le Hu ma -
ni tas. Re ali zu je się rów nież ja ko przed się bior ca – je go fir ma kon sul tin go wa „Spar row” ma w port fo lio
pro jek ty dla ta kich ma rek, jak Ago ra, Te sco, PKN Or len, gru pa ING czy PTK Cen ter tel.
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run ki współ pra cy, w każ dym przy pad ku prze bie ga
ona rów nie gład ko.

Jak wy glą da ry nek po kry zy sie? I na czym się
dziś oszczę dza – na staw kach, cza sie im pre zy,
roz ma chu?

Kil ka lat te mu czę sto uczest ni czy łem w im pre zach,
któ re roz ma chem przy po mi na ły kon cer ty fe sti wa lo -
we w Opo lu. Rze czy wi ście po dob nych spek ta ku lar -
nych przed się wzięć jest mniej, ale przy czyn do szu ki -
wał bym się nie tyl ko w kry zy sie. Cho dzi o to, 
że klien ci wi dzie li już po dob ne rze czy wie lo krot nie 
i szu ka ją no wych form roz ryw ki. 

A ja kie naj cie kaw sze lub naj trud niej sze zle ce -
nia za pa dły pa nu w pa mięć?

Pro wa dzi łem kie dyś ga lę dla fir my z bran ży
drzew nej. W pew nym mo men cie po pro szo no
mnie o prze tłu ma cze nie z nie miec kie go krót kie go
kur tu azyj ne go prze mó wie nia part ne ra za gra nicz -
ne go. Kur tu azja po ja wi ła się w dwóch pierw szych
zda niach, póź niej prze mo wa prze ro dzi ła się w wy -
kład o tech ni kach skra wa nia i ob rób ki drew na.
God nie wal czy łem z ma te rią, ale po mi nach przed -
sta wi cie li bran ży drzew nej wi dzia łem, że ta kiej pa -
ro dii jesz cze nie sły sze li. Od tam tej po ry nie zga -
dzam się dla do bra swo je go i im pre zy na spon ta -
nicz ne tłu ma cze nia.

Po roz ma wiaj my o warsz ta cie sce nicz nym. 
W ja ki spo sób do świad cze ni kon fe ran sje rzy ła -
pią kon takt z wi dow nią, jak bu du ją kli mat?

Nie ma re gu ły, któ rą da ło by się ni czym sza blon
przy ło żyć do im pre zy. Pu blicz ność za każ dym 
ra zem jest in na. Umie jęt ność do pa so wa nia się jest

w ta kiej sy tu acji jed nym z prze ja wów pro fe sjo na li -
zmu pro wa dzą ce go.

Czy im pre zę, w któ rej na stę pu je bez po śred ni
kon takt z pu blicz no ścią, np. fe sti wal, moż na po -
rów ny wać z pro wa dzo nym na ży wo show te le -
wi zyj nym? Są ja kieś róż ni ce warsz ta to we?

W oby dwu przy pad kach kul tu ra ję zy ka jest klu -
czo wa. Na im pre zie dla wą skie go gro na moż na so -
bie po zwo lić na wię cej żar tów bran żo wych.

Co jest trud niej sze – pro wa dze nie im pre zy in -
te gra cyj nej al bo pro mo cyj nej czy spon ta nicz ne -
go show w ro dza ju au kcji Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy? 

Naj trud niej sze jest pro wa dze nie im pre zy dla nie -
za an ga żo wa nej pu blicz no ści. Ro dzaj im pre zy ni gdy
nie jest pro ble mem. A na py ta nie, czy jej cha rak ter
współ gra z umie jęt no ścia mi i ima ge’em pro wa dzą -
ce go, na le ży od po wie dzieć so bie przed pod pi sa -
niem kon trak tu.

A czy do świad czo ny show man jest w sta nie po -
pro wa dzić każ dą im pre zę? Czy też są zle ce nia nie
w pa na ty pie al bo ta kie, któ rych nie pod jął by się
pan z ja kichś przy czyn?

Teo re tycz nie moż na po pro wa dzić każ dą im pre zę,
ale war to pa mię tać, że na szym naj więk szym skar bem
jest wi ze ru nek. Szko da nad użyć go w imię wy stę pu
na jed nej im pre zie i w efek cie stra cić pięć ko lej nych
kon trak tów. Pa mię tam im pre zę, z któ rej wie le lat te -
mu wy co fa łem się dwa dni przed star tem. To by ła
uro czy sta, ro bio na z wiel ką pom pą pro mo cja dam -
skich pi su arów. Wte dy nie mia łem do świad cze nia 
i nie za nie po ko iło mnie to, że agen cja ukry wa przede

mną te mat im pre zy na mo ment przed jej roz po czę -
ciem. My ślę też, że na tar gach ero tycz nych i fe sti wa lu
de ath me ta lo wym nie wy padł bym naj bar dziej wia ry -
god nie. 

Or ga ni zu je pan im pre zę spo łecz ną i szu ka do dat -
ko we go ma gne su w po sta ci go ści o zna nych na -
zwi skach. Jak się ich do bie ra? De cy du je po pu lar -
ność, czy też bie rze się pod uwa gę in ne czyn ni ki,
jak np. zwią zek wi ze run ko wy z te ma ty ką show,
do świad cze nie es tra do we al bo roz po zna wal ność
wśród kon kret nej wi dow ni?

Te wszyst kie aspek ty są istot ne. Waż ne jest też, czy
gwiaz da bę dzie go to wa współ pra co wać dłu żej, niż 
na po trze by jed ne go kon cer tu czy se sji zdję cio wej. Do -
brze, aby np. hob by gwiaz dy szło w pa rze z ro dza jem
ak cji cha ry ta tyw nej. Nie któ rzy or ga ni za to rzy sta wia ją
na licz bę na zwisk po pie ra ją cych ak cję. Mo im zda niem
le piej spraw dza się współ pra ca dłu go ter mi no wa z jed -
nym czło wie kiem, któ ry bę dzie od da ny spra wie i na -
praw dę zi den ty fi ku je się z dzia łal no ścią fun da cji. 

Do świad cze nia me dial ne i es tra do we wy ko rzy -
stu je pan w swo jej fir mie szko le nio wej. Czy te go
wszyst kie go, co wią że się z pu blicz nym wy stę -
pem – swo bo dy w kon tak tach, do sto so wa nia
sty lu by cia do sy tu acji, pa no wa nia nad tre mą itp.
mo że się na uczyć każ dy, czy jed nak trze ba mieć
ja kieś pre dys po zy cje?

W tre nin gach ze sztu ki pre zen ta cji sto su ję „Me to dę
Wspie ra ją cej Re cen zji”, co po zwa la mi wy do by wać 
z kur san tów ich naj lep sze ce chy, na któ rych bu du ją
póź niej si łę swo ich pu blicz nych wy stą pień. Uwa żam,
że nie ma złych mów ców. Lu dziom trze ba tyl ko po -
móc od na leźć ich moc ne stro ny.
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Ab�sol�went�ka� fi�lo�lo�gii� an�giel�skiej� na� Uni�-
wer�sy�te�cie� War�szaw�skim� oraz� po�dy�plo�mo�-
wych� stu�diów� Pu�blic� Re�la�tions� w� Szko�le
Głów�nej�Han�dlo�wej.�Od�1996�ro�ku�zwią�za�-
na�jest�z�ze�spo�ła�mi�mar�ke�tin�go�wy�mi�in�sty�tu�-
cji� fi�nan�so�wych,� gdzie� pla�nu�je� i� re�ali�zu�je
dzia�ła�nia�ATL�i�BTL,�a�od�2000�ro�ku�zaj�mu�-
je�się�rów�nież�ko�mu�ni�ka�cją�ban�ko�wo�ści�kor�-
po�ra�cyj�nej,� pla�nu�jąc� i� opra�co�wu�jąc� na�rzę�-
dzia�wspie�ra�ją�ce�sprze�daż�i�bu�do�wa�nie�re�la�-
cji� z� klien�ta�mi.�W�BRE�Ban�ku� pra�cu�je� od
stycz�nia� 2009� ro�ku,� gdzie� za�rzą�dza� kil�ku�-
oso�bo�wym�ze�spo�łem,�do�za�dań�którego�na�-

le�ży�m.in.�przy�go�to�wy�wa�nie�kon�cep�cji�i�or�-
ga�ni�zo�wa�nie�wszelkiego�rodzaju�spo�tkań.
Projekty,�któ�re�Ka�ta�rzy�na�Adam�czyk�zre�-
ali�zo�wa�ła�w�tym�ro�ku,� to�m.in.�cykl�even�-
tów� re�la�cyj�nych� dla� part�ne�rów� biz�ne�so�-
wych� w� naj�więk�szych� mia�stach� Pol�ski,�
zor�ga�ni�zo�wa�nych� we�dług� jed�no�li�tej� kon�-
cep�cji�te�ma�tycz�nej�–�Cu�ba�Li�BRE�oraz�BRE
Bu�si�ness�Me�etings�– seria�me�ry�to�rycz�nych
spo�tkań�dla�przedsiębiorców.�
Waż�nym� pro�ble�mem� bran�ży� we�dług� niej

jest�prze�ko�na�nie�wie�lu�osób,�że�event�mo�że
zor�ga�ni�zo�wać�każ�dy,� co�po�wo�du�je�po�wsta�-
wa�nie�agen�cji,�któ�rym�bra�ku�je�pro�fe�sjo�na�li�-
zmu,�kom�pe�ten�cji� i�od�po�wie�dzial�no�ści.�Jest
to�rów�nież�przy�czy�ną�sła�bej�ko�mu�ni�ka�cji�po�-
mię�dzy� po�szcze�gól�ny�mi� pod�mio�ta�mi� za�an�-
ga�żo�wa�ny�mi�w�przed�się�wzię�cie.�Du�że�even�-
ty�dla�part�ne�rów�biz�ne�so�wych�BRE�Ban�ku
są� istot�nym� ele�men�tem� kre�acji� wi�ze�run�ku
fir�my,�dla�te�go�ni�gdy�nie�po�wie�rza�ich�re�ali�za�-
cji�nie�spraw�dzo�nym�do�staw�com.�

katarzyna
Adamczyk
dyrektor Biura Marketingu
korporacyjnego, BrE Bank sA

Szef�uważa�ją�za�perfekcjonistkę,�dla�której�coś�co
jest�doskonałe,�nadal�wymaga�ulepszeń.�Do�pracy
motywuje�ją�uśmiech,�zadowolenie�i�słowa�uznania
padające�z�ust�jej�klientów.�Oni�zaś�myślą�o�niej,
raczej�jak�o�koleżance,�która�potrafi�spojrzeć�na
niemal�każdą�sprawę�z�różnych�punktów�widzenia
zanim�podejmie�ostateczną�decyzję.

W�swo�jej�pra�cy�sta�wia�na�roz�wój�i�dzie�le�nie�się�
wie�dzą.�Oprócz�co�dzien�nych�obo�wiąz�ków�zwią�za�-
nych�z�peł�nio�ną�funk�cją�Mag�da�le�na�Ga�liń�ska�od�po�-
wia�da�w�Po�lphar�mie�tak�że�za�prze�pro�wa�dza�nie
szko�leń�z�za�kre�su�prze�my�słu�spo�tkań�i�na�rzę�dzi
bran�ży�MI�CE�skie�ro�wa�nych�do�pra�cow�ni�ków�fir�my.

W�swo�jej�pra�cy�kie�ru�je�się�przede�wszyst�kim�przej�-
rzy�sto�ścią�dzia�łań.�Z�te�go�po�wo�du�za�wsze�przy�
wy�bo�rze�do�staw�cy�or�ga�ni�zu�je�prze�targ.�Do�bry�brief
dla�agen�cji�eve�to�wych�i�pod�wy�ko�naw�ców�mu�si�
za�wie�rać�ja�sno�okre�ślo�ny�cel�oraz�in�for�ma�cje�na�
te�mat�ocze�ki�wa�nych�re�zul�ta�tów,�a�tak�że�cha�rak�te�ry�-
sty�kę�mar�ki,�pro�duk�tu�i�ma�ją�cej�się�od�być�im�pre�zy.

Pro�wa�dzi� zróż�ni�co�wa�ne�dzia�ła�nia�o� cha�-
rak�te�rze�even�to�wym,�zwią�za�ne�z�pro�mo�cją
pro�duk�tów�Gru�py�Ży�wiec,�skie�ro�wa�ne�za�-
rów�no� do� kon�su�men�tów,� jak� i� pra�cow�ni�-
ków�fir�my.�Bra�ła�udział�m.in.�w�or�ga�ni�za�cji
Open’er� Fe�sti�val� dla� He�ine�ke�na,� któ�ry
zgro�ma�dził�oko�ło�60�tys.�uczest�ni�ków�i�pro�-
jek�tu� Mę�skie� Gra�nie� fir�mo�wa�ne�go� przez
mar�kę�Ży�wiec.�Oprócz�te�go�ko�or�dy�no�wa�ła
im�pre�zę�Pro�fe�sjo�na�lia�Pi�wo�wa�rów�i�Bar�ma�-
nów,� któ�re� pod� szyl�dem� bro�wa�ru� War�ka
od�by�ły� się� na� po�cząt�ku�wrze�śnia� w�Ka�zi�-
mie�rzu� Dol�nym� oraz� The� Wil�dest� Ni�ght�
–�wa�ka�cyj�nej,�mu�zycz�nej�za�ba�wy�spon�so�ro�-
wa�nej� przez� De�spe�ra�dos.� Od�po�wia�da� za

współ�two�rze�nie� i� ko�or�dy�na�cję� re�ali�za�cji
stra�te�gii� PR� dla� wszyst�kich� ma�rek� wcho�-
dzą�cych� w� skład� Gru�py� Ży�wiec.� Obec�ne
sta�no�wi�sko� zaj�mu�je� od� 2009� ro�ku.�Wcze�-
śniej�pra�co�wa�ła�na�róż�nych�sa�mo�dziel�nych
sta�no�wi�skach� w� dzia�le� sprze�da�ży� cen�tra�li
Gru�py� Ży�wiec.� W� la�tach� 2006-2009� by�ła
czę�ścią�ze�spo�łu�mar�ki�He�ine�ken,�po�cząt�ko�-
wo�ja�ko�kie�row�nik�ds.�roz�wo�ju�sprze�da�ży,
póź�niej� przez� dwa� la�ta� ja�ko� kie�row�nik�
ds.� roz�wo�ju� mar�ki.� Za� swój� naj�więk�szy
suk�ces� za�wo�do�wy�mi�ja�ją�ce�go� ro�ku�uzna�je
im�po�nu�ją�cą� fre�kwen�cję� i� du�ży� od�zew�me�-
dial�ny�zwią�za�ny�z�kon�cer�ta�mi�Mę�skie�Gra�-
nie�oraz�na�gro�dę�przy�zna�ną�przez�Eu�ro�pe�-
an� Fe�sti�val� Awards� dla� Open’er� Fe�sti�val�
w� ka�te�go�rii�Naj�lep�szy�Du�ży� Fe�sti�wal.� Im�-
pre�za� He�ine�ke�na� po�ko�na�ła� tak� uzna�ne�
i�słyn�ne�wy�da�rze�nia�jak�Gla�ston�bu�ry,�Rock
We�rch�ter� czy� Ro�skil�de. Współ�pra�cow�ni�cy
po�strze�ga�ją� ją� ja�ko� so�lid�ną� i� efek�tyw�ną�
oso�bę.�Naj�bar�dziej�mo�ty�wu�ją�cym�ele�men�-
tem� pra�cy� jest� dla� niej� róż�no�rod�ność
wykonywanych�za�dań.

Anet ta goł da 
brand Pr ma na ger,
Ży wiec sprze daż i Dys try bu cja 

Ka�rie�rę�za�wo�do�wą�roz�po�czę�ła�w�Pol�skiej
Te�le�fo�nii� Cy�fro�wej.� Póź�niej� pra�co�wa�ła�
w� Me�etings� Ma�na�ge�ment� i� HBO� Pol�ska.�
Z�obec�nym�pra�co�daw�cą,�Po�lphar�mą,�zwią�-
za�ła�się�w�2005�ro�ku.�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� funkcję� kie�-
row�ni�ka� ds.� za�ku�pów� w� tej�że� sek�cji.� Jest
od�po�wie�dzial�na�za�za�kup�wszyst�kich�usług,
któ�re�wią�żą�się�z�przy�go�to�wa�niem�spo�tkań,
kon�fe�ren�cji,�wy�jaz�dów�służ�bo�wych�i�in�cen�-
ti�ve.�W�or�ga�ni�zo�wa�nych�przez�nią�wy�da�rze�-
niach� bio�rą� udział� przede�wszyst�kim� pra�-
cow�ni�cy�Po�lphar�my,�klien�ci�oraz�part�ne�rzy

biz�ne�so�wi.�We�współ�pra�cy�z�agen�cja�mi�prak�-
ty�ku�je�za�sa�dę�otwar�tej�księ�go�wo�ści.�Wy�ma�-
ga�szcze�gó�ło�we�go�kosz�to�ry�su,�z�uwzględ�nie�-
niem�cen�przed�sta�wio�nych�przez�pod�wy�ko�-
naw�ców.� Przy� roz�li�cze�niu� koń�co�wym� nie�-
jed�no�krot�nie� wy�biór�czo� spraw�dza� nie�któ�re
fak�tu�ry,�aby�po�twier�dzić�praw�dzi�wość�kwot
uję�tych�w� roz�li�cze�niu� im�pre�zy.� Po�zwa�la� to
na�unik�nię�cie�tzw.�„ukry�tych�kosz�tów”�i�nie�-
spo�dzia�nek�fi�nan�so�wych.�
Prio�ry�te�tem�jest�dla�niej�zgod�ność�pro�wa�-

dzo�nych� dzia�łań� z� po�li�ty�ką� CSR,� co� jest
tak�że�waż�nym�ele�men�tem�po�li�ty�ki�ca�łej�fir�-
my.� Jak� przy�zna�je,� je�śli� tyl�ko� to�moż�li�we,
sta�ra� się� ko�rzy�stać� z� usług� lo�kal�nych� do�-
staw�ców,�co�jest�we�dług�niej�roz�wią�za�niem
na�tu�ral�nym�i�zdro�wo�roz�sąd�ko�wym,�po�zwa�-
la�ją�cym�do�dat�ko�wo�na�ob�ni�że�nie�kosz�tów
przy�go�to�wy�wa�nej�im�pre�zy.�
Mag�da�le�na� Ga�liń�ska� ukoń�czy�ła� dzien�ni�-

kar�stwo� na� Uni�wer�sy�te�cie� War�szaw�skim
oraz�stu�dia�li�cen�cjac�kie�w�za�kre�sie�ob�słu�gi�
i�or�ga�ni�za�cji�ru�chu�tu�ry�stycz�ne�go.�

Mag da le na 
ga liń ska (He in rich)
kie row nik ds. za ku pów,
Po lphar ma
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Bar�ba�ra�Ko�per�-Ochel�ska�ukoń�czy�ła�or�ga�-
ni�za�cję�i�za�rzą�dza�nie�na�Uni�wer�sy�te�cie�War�-
szaw�skim.�W�1997�ro�ku�zwią�za�ła�się�z�TU
Al�lianz�Pol�ska,�w�któ�rym�po�przej�ściu�wie�lu
szcze�bli�ka�rie�ry�za�wo�do�wej,�pra�cu�je�do�dzi�-
siaj.� Jed�ną� z� jej� naj�waż�niej�szych� re�ali�za�cji
jest�przy�go�to�wa�nie�co�rocz�nej�kon�fe�ren�cji�sił
sprze�da�ży,�dla�oko�ło�1,2�tys.�pra�cow�ni�ków
fir�my.� To� szcze�gól�nie� waż�ne� wy�da�rze�nie,
wy�ma�ga�ją�ce� do�kład�nych� przy�go�to�wań,� po�-
dej�mo�wa�nych�z�co�naj�mniej�kil�ku�ty�go�dnio�-
wym�wy�prze�dze�niem.�Oprócz�te�go�Bar�ba�ra
Ko�per�-Ochel�ska� zaj�mu�je� się� ko�or�dy�na�cją

pro�gra�mów�i�wy�jaz�dów�in�cen�ti�ve,�or�ga�ni�zu�-
je�spo�tka�nia�de�par�ta�men�tu�sprze�da�ży�i�ma�-
na�ge�men�tu� cen�tra�li� oraz� mię�dzy�na�ro�do�we
spo�tka�nia� ra�dy� pra�cow�ni�czej.� Re�ali�zo�wa�ne
przez�nią�wy�da�rze�nia�skie�ro�wa�ne�są�za�rów�-
no� do� pra�cow�ni�ków� fir�my,� jak� i� klientów.
Bu�dże�ty�wy�da�rzeń,�w�za�leż�no�ści�od�ro�dza�ju
im�pre�zy�i�wiel�ko�ści�gru�py�do�ce�lo�wej,�wa�ha�-
ją�się�od�kil�ku�ty�się�cy,�do�na�wet�kil�ku�mi�-
lio�nów� zło�tych.� W� mi�ja�ją�cym� ro�ku� by�ła
tak�że� za�an�ga�żo�wa�na� w� przed�się�wzię�cia
kul�tu�ral�ne,� wspie�ra�ne� przez� TU� Al�lianz
Pol�ska�m.in.�„Fe�lik�sy�war�szaw�skie”,�Fe�sti�-
wal�Fil�mu�i�Sztu�ki�„Dwa�Brze�gi”�w�Ka�zi�-
mie�rzu� Dol�nym� oraz� pre�mie�rę� mu�si�ca�lu
„Les�Mi�se�ra�bles”�w�war�szaw�skiej�Ro�mie.
W� swo�ich� dzia�ła�niach� sta�wia� so�bie� za

prio�ry�tet� utrzy�ma�nie� wy�so�kie�go� po�zio�mu
re�ali�zo�wa�nych�wy�da�rzeń.�Uczci�wość,�rze�tel�-
ność� i� so�lid�ność�–� to�we�dług�niej� trzy�naj�-
waż�niej�sze�wy�znacz�ni�ki�ety�ki,�ja�ka�po�win�na
obo�wią�zy�wać�w�bran�ży.

Bar ba ra 
ko per -Ochel ska
za stęp ca dy rek to ra ds. or ga ni za cji
kon fe ren cji i im prez,
tu Al lianz Pol ska

Wy�znacz�ni�kiem�suk�ce�su�dla�Bar�ba�ry�Ko�per�-Ochel�-
skiej�są�przede�wszyst�kim�do�bre�re�la�cje�mię�dzy�-
ludz�kie,�cięż�ka�pra�ca,�kon�se�kwen�cja�i�upór�w�dzia�-
ła�niu.�Naj�więk�szą�sa�tys�fak�cję�od�czu�wa�wte�dy,�
gdy�or�ga�ni�zo�wa�ne�przez�nią�im�pre�zy�są�wspo�mi�na�-
ne�i�na�dłu�go�po�zo�sta�ją�w�pa�mię�ci�wszyst�kich
uczest�ni�ków.

Naj�więk�szą�sa�tys�fak�cję�czu�je,�gdy�wszyst�kie�kloc�ki,�
z�któ�rych�skła�da�się�dzień�za�czy�na�ją�two�rzyć�fan�ta�-
stycz�ną�bu�dow�lę.�Do�pra�cy�mo�ty�wu�ją�ją�lu�dzie,�a�tak�że
wszel�kie�no�we�wy�zwa�nia.�Współ�pra�cow�ni�cy�po�strze�-
ga�ją�ją�przede�wszyst�kim�ja�ko�czło�wie�ka,�a�do�pie�ro�
w�dru�giej�ko�lej�no�ści�ja�ko�sze�fa,�któ�re�go�sza�nu�ją.
Od�myślenia�od�pracy�odrywa�ją�jazda�konna.�

W�przy�pad�kach,�w�któ�rych�jest�to�mie�rzal�ne�Piotr
Ma�le�sa�sta�ra�się�za�wsze�ba�dać�sto�pę�zwro�tu�
z�in�we�sty�cji,�ja�ką�jest�or�ga�ni�za�cja�wy�da�rzeń�
z�za�kre�su�MI�CE.�Prze�pro�wa�dza�ne�są�tak�że�an�kie�ty
wśród�uczest�ni�ków�te�go�ty�pu�im�prez.�Dzię�ki�te�mu
re�ali�zo�wa�ne�pro�jek�ty�w�więk�szym�stop�niu�ko�re�spon�-
du�ją�ze�stra�te�gią�fir�my,�a�nie�tyl�ko�jed�no�ra�zo�wym,
do�raź�nym�ce�lem.�

Jest�ma�gi�strem�eko�no�mii�Szko�ły�Głów�nej
Han�dlo�wej,�ak�tu�al�nie�pra�cu�je�nad�Ma�ster�of
Bu�si�ness� Ad�mi�ni�stra�tion� oraz� uczest�ni�czy
w�cy�klicz�nych�szko�le�niach�w�ra�mach�Ta�lent
Po�ol.�Głów�ny�nurt�ka�rie�ry�za�wo�do�wej�Pio�-
tra�Ma�le�sy�zwią�za�ny�jest�od�sa�me�go�po�cząt�-
ku�z�PTK�Cen�ter�tel,�gdzie�roz�po�czął�pra�cę
w�2001�ro�ku.�Do�je�go�obo�wiąz�ków�na�le�ży
or�ga�ni�zo�wa�nie�i�ko�mu�ni�ka�cja�pro�mo�cji�oraz
wy�da�rzeń�spe�cjal�nych�zwią�za�nych�z�wpro�-
wa�dza�niem� no�wych� pro�duk�tów� (even�ty,
kon�fe�ren�cje),� za�rzą�dza�nie� kon�kur�sa�mi� i
pro�gra�ma�mi� dla� pra�cow�ni�ków� sprze�da�ży
oraz�peł�no�moc�ni�ków�han�dlo�wych�(in�cen�ti�-
ve),�a�tak�że�pro�jek�to�wa�nie�ma�te�ria�łów�i�na�-

rzę�dzi� tra�de�mar�ke�tin�go�wych�oraz�ele�men�-
tów� wi�zu�ali�za�cji� w� punk�tach� sprze�da�ży.
Wśród� re�ali�za�cji� przy�go�to�wy�wa�nych� przez
Pio�tra�Ma�le�sę� zna�la�zło� się� m.in.� co�rocz�ne
Fo�rum�TP�skie�ro�wa�ne�do�ok.�900�pra�cow�ni�-
ków�fir�my,�któ�re�od�by�ło�się�po�raz�ko�lej�ny�w
war�szaw�skim�Centrum�Expo�XXI.�
Oprócz� te�go� zor�ga�ni�zo�wał� wie�le� wy�jaz�-

dów�in�cen�ti�ve�m.in.�do�Fran�cji,�Czar�no�gó�ry,
Ma�ro�ka,� Por�tu�ga�lii,� Hisz�pa�nii,� Izra�ela� czy
USA.� Skie�ro�wa�ne� by�ły� do� naj�lep�szych
sprze�daw�ców,� dys�try�bu�to�rów� oraz� au�to�ry�-
zo�wa�nych�przed�sta�wi�cie�li�Gru�py�TP.�Te�go
ty�pu�wy�jaz�dy� są�w�wie�lu�przy�pad�kach�na�-
stęp�stwem�kon�kur�sów�wpi�sa�nych�w�stra�te�-
gię�sprze�da�ży.�Do�dat�ko�wo,�część�z�nich�jest
ści�śle�zwią�za�na�z�pro�gra�ma�mi�roz�wo�jo�wy�mi
po�szcze�gól�nych�jed�no�stek.�Piotr�Ma�le�sa�po�-
strze�ga�ny�jest�przez�współ�pra�cow�ni�ków�ja�-
ko�so�lid�na,�za�an�ga�żo�wa�na,�ale�jed�no�cze�śnie
bar�dzo�po�moc�na�oso�ba,�do�któ�rej�moż�na�się
zgło�sić� z� każ�dym� pro�ble�mem.� Naj�lep�szym
wy�znacz�ni�kiem�suk�ce�su,� jest�dla�nie�go�po�-
czu�cie�we�wnętrz�ne�go�speł�nie�nia.�

Piotr 
Ma le sa
dy rek tor ds. tra de mar ke tin gu,
gru pa tP

Do�mi�ni�ka�Kraś�ko�-Bia�łek�ukoń�czy�ła�za�rzą�-
dza�nie�na�Uni�wer�sy�te�cie�War�szaw�skim.�Do
gru�py� Avi�va� do�łą�czy�ła� w� 2008� ro�ku� i� jest�
w�niej�od�po�wie�dzial�na�za�mar�ke�ting.�Z�ob�-
sza�rem�tym�jej�ka�rie�ra�zwią�za�na�jest�od�1994
ro�ku.�Od�2002�ro�ku�by�ła�dy�rek�to�rem�mar�ke�-
tin�gu�w�TC�Dę�bi�ca�SA�i�Go�ody�ear�Dun�lop
Ti�res�Pol�ska�oraz�człon�kiem�za�rzą�du�gru�py
Go�ody�ear�Pol�ska.�Bez�po�śred�nio�przez�przej�-
ściem� do� Avi�va� peł�ni�ła� funk�cję� dy�rek�to�ra
mar�ke�tin�gu� Go�ody�ear� na� re�gion� Eu�ro�py
Środ�ko�wej,� Bli�skie�go� Wscho�du� i� Afry�ki.
Jesz�cze�wcze�śniej�przez�wie�le�lat�pra�co�wa�ła
m.in.�w�Pep�si�Co�–�naj�pierw�w�od�dzia�le�pol�-

skim,�na�stęp�nie� ja�ko�me�na�dżer�mar�ke�tin�gu
na�Eu�ro�pę�Środ�ko�wą,�a�tak�że�w�eu�ro�pej�skiej
cen�tra�li�fir�my�w�Lon�dy�nie.��
Even�ty,�za�or�ga�ni�za�cję�któ�rych�tak�że�od�po�-

wia�da,� kie�ro�wa�ne� są� do�pra�cow�ni�ków� cen�-
tra�li,�po�szcze�gól�nych�dzia�łów�i�sie�ci�sprze�da�-
ży.�Przy�wy�bo�rze�agen�cji�even�to�wej,�z�któ�rą
na�wią�zu�je�współ�pra�cę,� re�ali�zu�jąc�du�że�pro�-
jek�ty,�opie�ra�się�na�wcze�śniej�szych�do�świad�-
cze�niach,�ale� tak�że�py�ta�o�zda�nie�klien�tów,
znaj�du�ją�cych�się�na�li�ście�no�we�go�do�staw�cy.
Jak�pod�kre�śla,�w�ofer�tach�wy�szu�ku�je�cie�ka�-
wych�„smacz�ków”�i�szcze�gól�ną�uwa�gę�zwra�-
ca�na�szcze�gó�ło�wość�opi�sów�i�spo�sób�współ�-
pra�cy.� Ce�ni� so�bie� spraw�dzo�ne� w� dzia�ła�niu
roz�wią�za�nia,�zwłasz�cza� lo�gi�stycz�ne.�Pro�ble�-
mem,�któ�ry�za�uwa�ża�wśród�agen�cji,�jest�brak
in�no�wa�cyj�no�ści,�a�dla�niej�do�bry�po�mysł� to
pod�sta�wa�do�stwo�rze�nia�pięk�nych�rze�czy.
Głów�ne� wy�da�rze�nia,� któ�re� re�ali�zo�wa�ła�

w�tym�ro�ku,�to�wy�jazd�in�cen�ti�ve�do�Chin�dla
pra�cow�ni�ków�sie�ci�sprze�da�ży�oraz�pik�nik�dla
pra�cow�ni�ków�z�udzia�łem�Cyr�ku�Za�lew�skich.�

Do mi ni ka
kraś ko -Bia łek 
wi ce pre zes,
gru pa Avi va
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W�Se�rvier�Pol�ska,�z�któ�rą�zwią�za�na�jest�od
2004�ro�ku,�zaj�mu�je�się�kom�plek�so�wą�or�ga�-
ni�za�cją� spo�tkań� fir�mo�wych,� za�rów�no� we�-
wnętrz�nych,�jak�i�ze�wnętrz�nych,�współ�pra�cą
z� kon�tra�hen�ta�mi� i� opty�ma�li�za�cją� kosz�tów
po�dró�ży�służ�bo�wych.�Uwa�ża,�że�pod�sta�wo�-
we�za�sa�dy�ety�ki�i�do�brej�współ�pra�cy�po�win�-
ny�być�sto�so�wa�ne�za�rów�no�w�re�la�cjach�zle�-
ce�nio�daw�ca�–�zle�ce�nio�bior�ca,�jak�i�pod�wy�ko�-
naw�ców,�pra�cu�ją�cych�wspól�nie�nad�da�nym
even�tem.� Pod�sta�wo�wą� za�sa�dą� we�dług� niej
po�win�na�być�ta�jem�ni�ca�biz�ne�so�wa�w�za�kre�-
sie� cen� i� po�my�słów.� Nie�do�pusz�czal�ne� jest

zda�niem�Ma�rian�ny� Per�ki� wy�ko�rzy�sty�wa�nie
au�tor�skich�po�my�słów�firm�przez�in�ne�agen�-
cje� czy� bez�po�śred�nio� przez� klien�ta,� któ�ry
otrzymał�ofertę.�Sza�cu�nek�i�za�ufa�nie�to�pod�-
sta�wa�re�la�cji�w�tym�biz�ne�sie,�dla�te�go�ni�gdy
nie�an�ga�żu�je�zbyt�wie�lu�osób�w� je�den�pro�-
jekt,� bo� sza�nu�je�pra�cę�oraz� czas� swój� i� in�-
nych.�
Naj�waż�niej�szym�wy�zwa�niem�w�ro�ku�2010

by�ła� dla� Ma�rian�ny� Per�ki� ko�niecz�ność� na�-
tych�mia�sto�wej� i� cał�ko�wi�tej� zmia�ny� pro�gra�-
mu�w�związ�ku�z�ogło�sze�niem�ża�ło�by�na�ro�do�-
wej�po�tra�ge�dii�pod�Smo�leń�skiem.�W�cią�gu
jed�nej�do�by�zmu�szo�na�zo�sta�ła,�wraz�z�kon�-
tra�hen�ta�mi�z�po�łu�dnia�kra�ju,�do�ko�nać�na�no�-
wo�wszel�kich�usta�leń�or�ga�ni�za�cyj�nych,�do�ty�-
czą�cych� po�by�tu� oko�ło� 300-oso�bo�wej� gru�py
ze�bra�nej�z�ca�łej�Pol�ski.�Po�wro�ty�zo�sta�ły�rów�-
nież� za�kłó�co�ne� przez� pył� wul�ka�nicz�ny.�
Po�mi�mo�tych�wy�zwań,�spo�tka�nie�prze�bie�gło
bez�pro�ble�mo�wo,�co�uzna�je�za�do�wód�bar�dzo
do�brej�współ�pra�cy�z�kon�tra�hen�ta�mi.�

Ma rian na 
Per ka
me etings or ga ni za tion spe cia list,
se rvier Pol ska

Uczu�cie�sa�tys�fak�cji,�kie�dy�wszyst�kie�ele�men�ty�ukła�-
da�ją�się�w�jed�ną�ca�łość,�a�uczest�ni�cy�czer�pią�ty�le
sa�mo�przy�jem�no�ści�z�udzia�łu�co�ona�z�or�ga�ni�za�cji,
są�tym,�co�do�pra�cy�mo�ty�wu�je�ją�naj�bar�dziej.�
Bar�dzo�ce�ni�so�bie�moż�li�wość�kon�tak�tów�z�ludź�mi�
re�pre�zen�tu�ją�cy�mi�róż�ne�kul�tu�ry�i�cią�głe�go�po�twier�-
dza�nia�przy�sło�wia:�„co�kraj,�to�oby�czaj”.

Wy�bie�ra�jąc�pod�wy�ko�naw�ców�naj�pierw�sku�pia�się�na
ne�twor�kin�gu,�do�świad�cze�niu�wła�snym�i�in�nych.�Do�pie�ro
póź�niej�ini�cju�je�za�pro�sze�nie�do�przy�stą�pie�nia�do�prze�tar�-
gu,�wy�klu�cza�jąc�przy�oka�zji�fir�my,�któ�re�nie�są�za�in�te�re�-
so�wa�ne�zle�ce�niem�w�okre�ślo�nym�ter�mi�nie�czy�te�ma�ty�-
ce.�Fi�nal�ny,�roz�bu�do�wa�ny�brief�prze�ka�zu�je�wy�se�lek�cjo�-
no�wa�nej�gru�pie�mak�sy�mal�nie�pię�ciu�agen�cji.

Jest�ma�gi�strem�so�cjo�lo�gii,�któ�rą�ukoń�czy�ła
na� Uni�wer�sy�te�cie� Ada�ma� Mic�kie�wi�cza�
w�Po�zna�niu.�Z�bran�żą�pi�wo�war�ską�zwią�za�ła
się�w�1996�ro�ku,�współ�two�rząc�ko�mór�kę�PR
w�Lech�Bro�wa�ry�Wiel�ko�pol�ski.�Póź�niej�przez
trzy�la�ta�roz�wi�ja�ła�ko�mu�ni�ka�cję�we�wnętrz�ną
w�Kom�pa�nii�Pi�wo�war�skiej.�Do�jej�obo�wiąz�-
ków�na�le�ży�m.in.�bu�do�wa�re�la�cji�z�me�dia�mi�i
gru�pa�mi�part�ner�ski�mi.�Po�dej�mu�je�tak�że�de�-
cy�zje�w�spra�wach�zwią�za�nych�ze�spon�so�rin�-
giem� kor�po�ra�cyj�nym,� or�ga�ni�zu�je� kam�pa�nie
spo�łecz�ne�oraz� za�rzą�dza� cen�tra�mi�wy�ciecz�-
ko�wy�mi.�Wśród�pro�jek�tów,�któ�ry�mi� zaj�mo�-
wa�ła�się�w�2010�ro�ku�zna�leźć�moż�na�m.in.

even�ty� do�ty�czą�ce� pro�gra�mu� „Sprawdź� pro�-
mi�le”,� przy�go�to�wy�wa�ne� wspól�nie� z� Te�sco
czy�kon�ty�nu�ację�pro�jek�tu�CSR�„War�to�być
za”,� pro�mu�ją�ce�go� zrów�no�wa�żo�ny� roz�wój.
Oprócz� te�go� zor�ga�ni�zo�wa�ła� wie�le� szko�leń
dla� pra�cow�ni�ków,� part�ne�rów� i� do�staw�ców
oraz� cy�klicz�ne� ro�ad�sho�wy,� w� któ�rych� brał
udział� za�rząd� Kom�pa�nii� Pi�wo�war�skiej.
Część�przy�go�to�wy�wa�nych�przez�nią� im�prez
wy�ni�ka� z� kon�kret�nych� za�le�ceń� we�wnętrz�-
nych,�in�ne�są�od�po�wie�dzią�na�wy�ni�ki�ba�da�-
nia�re�pu�ta�cji�fir�my,�po�zo�sta�łe�wspie�ra�ją�re�ali�-
za�cję�pla�nów�stra�te�gicz�nych�Kom�pa�nii.�Wil�-
czew�ska� ubo�le�wa� nad� kry�zy�sem�w� bran�ży,
któ�ry�spo�wo�do�wał�znacz�ne�ogra�ni�cze�nia�bu�-
dże�to�we,�co�w�kon�se�kwen�cji�spo�wo�do�wa�ło,
że� wie�le� pro�ce�sów� ko�mu�ni�ka�cyj�nych� prze�-
nio�sło�się�do�in�ter�ne�to�wych�me�diów�spo�łecz�-
no�ścio�wych,�ogra�ni�cza�jąc�tym�sa�mym�licz�bę
even�tów,�spo�tkań�i�kon�fe�ren�cji.�
Współ�pra�cow�ni�cy�po�strze�ga�ją�ją�ja�ko�czło�-

wie�ka�or�kie�strę,�czy�jak�sa�ma�mó�wi�o�so�bie
–�wy�ma�ga�ją�cą�Mat�kę�Te�re�sę.

ka ta rzy na
Wil czew ska
kie row nik ds. Pu blic Af fa irs,
kom pa nia Pi wo war ska

Jest�per�fek�cjo�ni�stą.�Czu�je�sa�tys�fak�cję,�gdy�wszyst�-
ko�idzie�po�je�go�my�śli,�zgod�nie�z�przy�ję�tym�
pla�nem.�Współ�pra�cow�ni�cy�po�strze�ga�ją�go�ja�ko�
pro�fe�sjo�na�li�stę�w�każ�dym�ca�lu,�któ�ry�na�wet�
w�pią�tek�przy�cho�dzi�do�pra�cy�ubra�ny�w�gar�ni�tur.�
Jak�przy�zna�je�Zaj�kow�ski,�naj�więk�szy�wpływ�na�je�go
ży�cie�za�wo�do�we�miał�je�go�oj�ciec�oraz�Phi�lip�Ko�tler.

Po�sia�da�7-let�nie�do�świad�cze�nie�w�mar�ke�-
tin�gu�i�PR.�Ka�rie�rę�za�wo�do�wą�roz�wi�jał�za�-
rów�no� w� du�żych� fir�mach� za�gra�nicz�nych
(DHV),�jak�i�lo�kal�nych�agen�cjach�re�kla�mo�-
wych�(Art.�Ma�chi�na,�Enaf).�Ze�swo�ją�obec�-
ną�fir�mą,�Adec�co�Po�land,�zwią�za�ny�jest�od
2007�ro�ku.�Ja�ko�kie�row�nik�dzia�łu�mar�ke�tin�-
gu�od�po�wie�dzial�ny� jest� za�pla�no�wa�nie,� za�-
rzą�dza�nie,� ko�or�dy�na�cję� i� nad�zór� nad
wszyst�ki�mi� dzia�ła�nia�mi� mar�ke�tin�go�wy�mi,
PR�-owy�mi�i�CSR�-owy�mi�pol�skie�go�od�dzia�łu
Adec�co.�Or�ga�ni�zo�wa�ne� przez� nie�go�wy�da�-
rze�nia� skie�ro�wa�ne� są� do� trzech�pod�sta�wo�-
wych�grup�do�ce�lo�wych:� obec�nych� i� po�ten�-
cjal�nych� klien�tów,� kan�dy�da�tów,� szu�ka�ją�-

cych�pra�cy�za�po�śred�nic�twem�Adec�co�oraz
do�pra�cow�ni�ków�we�wnętrz�nych.�Wy�da�rze�-
nia�sta�no�wią�bar�dzo�waż�ny�ele�ment�skła�do�-
wy�stra�te�gii�mar�ke�tin�go�wej� i� sprze�da�żo�wej
fir�my,�na�któ�ry�prze�zna�cza�ne�jest�oko�ło�25
proc.�ca�łe�go�bu�dże�tu.�W�2010�ro�ku�Zaj�kow�-
ski�zor�ga�ni�zo�wał�dzie�sięć�kon�fe�ren�cji�re�gio�-
nal�nych,� ma�ją�cych� na� ce�lu� do�star�cze�nie
wie�dzy�i�know�-how�z�sze�ro�ko�ro�zu�mia�ne�go
HR�-u�i�ryn�ku�pra�cy,�wy�da�rze�nia�bran�żo�we
zwią�za�ne�z�ryn�kiem�pra�cy,�na�któ�rych�Adec�-
co�wy�stę�po�wa�ło�ja�ko�eks�pert,�even�ty�skie�ro�-
wa�ne�do�kan�dy�da�tów,�spo�tka�nia�ty�pu�kick�-
-off�dla�pra�cow�ni�ków�fir�my�oraz�wy�jaz�dy�in�-
cen�ti�ve,� bę�dą�ce� czę�ścią� pro�gra�mów� mo�ty�-
wa�cyj�nych,�tak�że�dla�pra�cow�ni�ków.�Oprócz
te�go�za�an�ga�żo�wa�ny�był�w�or�ga�ni�za�cję�wy�da�-
rzeń� spor�to�wych� oraz� CSR�-owych.� Jest
zwo�len�ni�kiem�no�wo�cze�snych�me�tod�ko�mu�-
ni�ka�cji.�Po�ma�ga�ją�mu�za�rów�no�w�zdo�by�ciu
no�wej� wie�dzy,� jak� i� umoż�li�wia�ją� owoc�ną
wy�mia�nę�do�świad�czeń.�Jak�mó�wi,�do�pra�cy
mo�ty�wu�je� go� głów�nie� sku�tecz�na� re�ali�za�cja
wcze�śniej�za�pla�no�wa�nych�dzia�łań.�

krzysz tof 
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An drzej Mar kow ski: Agniesz�ka� i�Mar�cin�Krę�glic�cy

stra�szy�li� nie�daw�no,� że� przy� in�we�sty�cji� w� re�stau�ra�cję

kla�pa�przed�upły�wem�ro�ku�jest�nie�mal�pew�na,�na�wet

je�śli�w�przed�się�wzię�cie�wsa�dzi�się�mi�lion�zło�tych.�Pa�ni

re�stau�ra�cje� pro�spe�ru�ją� zna�ko�mi�cie.� Ja�ki� jest� pa�tent

na�uda�ny�in�te�res�ga�stro�no�micz�ny?

Ca rol Bar ba ra Fir ley: Sam�po�mysł�to�za�ma�ło.�Wia�-

ra,�cha�ry�zma,�wie�dza,�ta�lent,�umie�jęt�ność�za�rzą�dza�-

nia,�ser�ce�dla�pra�cow�ni�ków�–�to�wszyst�ko�skła�da�się

na�suk�ces.�Trze�ba�też�mieć�ja�sno�wy�zna�czo�ny�cel,�w

grun�cie�rze�czy�pro�sty.�To�za�do�wo�le�nie�klien�ta.�Dzia�-

ła�nia�biz�ne�so�we,�plan�roz�wo�ju�re�stau�ra�cji,�me�nu,�wy�-

strój�–�wszyst�ko�po�win�no�być�te�mu�pod�po�rząd�ko�wa�-

ne.�Je�śli�klient�jest�za�do�wo�lo�ny,�to�już�po�ło�wa�suk�ce�-

su,� bo� lu�dzie� chęt�nie�wra�ca�ją� tam,� gdzie� smacz�nie

zje�dli�i�mi�ło�spę�dzi�li�czas.�I�sa�mi�trosz�czą�się�o�re�kla�-

mę,�po�le�ca�jąc�miej�sce�in�nym.

Czy w przy pad ku „W Ko mi te cie” o wy bo rze go ści
de cy du je mar ka, czy wa bi kiem jest rów nież ma gia
daw ne go KC?

My�ślę,�że�miej�sce�ma�zna�cze�nie,�ale�de�cy�du�ją�wy�-

śmie�ni�ta�kuch�nia�i�do�bry�ser�wis.�Na�sze�po�zo�sta�łe�re�-

stau�ra�cje�ma�ją�ko�rzyst�ne� lo�ka�li�za�cje,� jed�nak�nie� tak

ory�gi�nal�ne� jak�„W�Ko�mi�te�cie”,�a�mi�mo�to�wszyst�kie

ma�ją�nie�mal�kom�ple�ty�go�ści.�

Jak klien ci re agu ją na lo ka li za cję? Dla młod szych
to pew nie za ba wa, ale co mó wią star si, pa mię ta ją -
cy PRL?

Star�si�pa�mię�ta�ją,�że�ca�ły�na�ród�ku�po�wał�–�przy�mu�-

so�wo�–�ce�gieł�ki�na�bu�do�wę�te�go�gma�chu,�ale�do�pie�-

ro� te�raz� zwy�kli� lu�dzie� ma�ją� wstęp� do� środ�ka.� A� to,

gdzie�ja�dły�i�jak�ba�wi�ły�się�daw�ne�„eli�ty”�wła�dzy,�cie�-

ka�wi�wszyst�kich� nie�za�leż�nie� od�wie�ku.� Ele�ment� nie�-

zwy�kło�ści�to�wa�bik�dla�każ�de�go,�dla�te�go�i�oso�by�pry�-

wat�ne,�i�fir�my�ko�rzy�sta�ją�z�moż�li�wo�ści�zor�ga�ni�zo�wa�nia

spo�tka�nia�w�nie�ba�nal�nym�miej�scu

Czy klien ci py ta ją cy o or ga ni za cję even tów in te re -
su ją się ofe ro wa ną przez „W Ko mi te cie” opcją
aran ża cji ko mu ni stycz ne go an tu ra żu, czy jed nak
do mi nu je czy sta ga stro no mia?

Zde�cy�do�wa�nie� prze�wa�ża� opcja� ko�mu�ni�stycz�ne�go

an�tu�ra�żu.� Jed�nak� ele�gan�cja� i� moż�li�wo�ści� na�szej� re�-

stau�ra�cji�da�le�ko�wy�kra�cza�ją�po�za�ste�reo�ty�py.�Sta�ra�my

się�prze�ko�nać�na�szych�go�ści,�że�mo�że�my�zor�ga�ni�zo�-

wać�za�rów�no�event�w�ty�po�wej�de�mo�lu�do�wej�es�te�ty�ce,

jak�i�wy�twor�ną�współ�cze�sną�im�pre�zę.

Wie lu or ga ni za to rów im prez w kli ma cie Pol ski Lu -
do wej ogra ni cza się do pro stych chwy tów w ro dza -
ju por tre tu Bie ru ta i czer wo nej fla gi. Jak bu do wa nie
even tu na wią zu ją ce go do cza sów przed 1989 r. wy -
glą da „W Ko mi te cie”?

Bo�ga�to,�jak�dla�eg�ze�ku�ty�wy�i�pierw�szych�se�kre�ta�rzy.

Czy�li�krysz�ta�ły,�plu�sze,�ta�ki�nie�co�sier�mięż�ny�high�li�fe

łą�czą�cy�es�te�ty�kę�ów�cze�sne�go�Za�cho�du�i�de�mo�lu�dów,

jak�w�daw�nym�ho�te�lu�Vic�to�ria�czy�Sa�li�Kon�gre�so�wej.

Ale� jak� wspo�mnia�łam,� sta�ra�my� się� wy�cho�dzić� po�za

ra�my�ste�reo�ty�pów.�Wy�ko�rzy�stu�jąc�atu�ty�miej�sca�i�ko�-

no�ta�cji� z� tym� zwią�za�nych,� po�ka�zu�je�my,� że� je�ste�śmy

na� bie�żą�co� z� naj�no�wo�cze�śniej�szy�mi� tren�da�mi� sztu�ki

ku�li�nar�nej.

Jak do cie ra pa ni do klien tów za in te re so wa nych
even ta mi lub ca te rin giem? Wy star czy mar ke ting
szep ta ny i wy ro bio na mar ka, czy też po dej mu ją
Pań stwo sta ra nia pro mo cyj ne?

Nic�sa�mo�się�nie�dzie�je.�Wy�ko�rzy�stu�je�my�wszel�kie

do�stęp�ne� me�to�dy,� tech�ni�ki,� środ�ki� mar�ke�tin�go�we� i

pro�mo�cyj�ne.�To,�co�nas�wy�róż�nia,� to�peł�na�otwar�-

tość�na�pro�po�zy�cje�i�oso�bi�sty�sto�su�nek�do�klien�tów.

Sta�ra�my�się�na�wią�zy�wać�z�ni�mi�do�bre,�oso�bi�ste�re�la�-

cje.� W� na�szym� przy�pad�ku� od�wo�ła�nia� do� sta�ro�pol�-

skich� oby�cza�jów� nie� są� pu�stym� re�kla�mo�wym� ha�-

słem.�Tra�dy�cja�pol�skiej�go�ścin�no�ści�obo�wią�zu�je�i�w

na�szych�re�stau�ra�cjach,�i�w�kon�tak�tach�z�part�ne�ra�mi

biz�ne�so�wy�mi.

Wia do mo, że kiep ski ca te ring po tra fi po ło żyć każ -
dą im pre zę, bo bar dzo czę sto uwa ga go ści sku pia
się na sto le. Co de cy du je o do brym ca te rin gu – ja -
kość, ilość, po mysł, ob słu ga?

Tak�na�praw�dę�wszyst�ko.�Każ�dy�szcze�gół�mu�si�być

prze�my�śla�ny� i� do�pra�co�wa�ny.� Zła� ja�kość� jed�ne�go

ele�men�tu� za�gra�ża� na�stęp�ne�mu.� Lu�dzie�wbrew�po�-

zo�rom� ma�ją� oko� wy�czu�lo�ne� na� de�ta�le,� je�śli� coś

zgrzy�ta,�go�ście�bły�ska�wicz�nie�to�wy�chwy�tu�ją.

Jak wy glą da w przy pad ku ca te rin gu współ pra ca
z in ny mi pod wy ko naw ca mi even tów? Ko or dy nu ją
pań stwo przy go to wa nia, wy mie nia ją in for ma cje,
czy każ dy pod wy ko naw ca dzia ła na wła sną rę kę,
kon sul tu jąc się tyl ko ze zle ce nio daw cą?

Wy�cho�dzi�my� z� za�ło�że�nia,� że� wszy�scy� pra�cu�ją� na

wspól�ny� suk�ces,� więc� współ�pra�ca� mu�si� funk�cjo�no�-

wać�jak�przy�sło�wio�wy�szwaj�car�ski�ze�ga�rek.

Prze cięt ne za mó wie nie ca te rin go we na pol skim ryn -
ku – ja ka to ska la? Dzie siąt ki, czy ra czej set ki go ści?

Mo�im�zda�niem�nie�ma�prze�cięt�nych�za�mó�wień.�Każ�-

de�jest�in�ne,�i�nie�cho�dzi�wca�le�o�licz�bę�go�ści.�Każ�da

im�pre�za�mu�si�mieć�swój�cha�rak�ter� i�każ�da�mu�si�być

fa�cho�wo� re�ali�zo�wa�na,�więc� za�każ�dym� ra�zem� trze�ba

pod�cho�dzić�do�spra�wy�in�dy�wi�du�al�nie.�

Co jest klu czo we dla więk szo ści klien tów zle ca ją -
cych or ga ni za cję even tu al bo ca te ring? W bran ży
even to wej krą żą róż ne opi nie, jed ni mó wią, że naj -
więk szy na cisk kła dzie się na prze ką ski i cie płe da -
nia, in ni mó wią, że naj waż niej szym ele men tem dla
zle ce nio daw cy są al ko ho le, drin ki i na po je...

I�zno�wu�po�wtó�rzę,�że�tu�nie�ma�re�guł.�Każ�de�za�-

mó�wie�nie� jest� in�ne� każ�dy� ele�ment� jest� istot�ny� –� to

kwe�stia� ce�lu� i� po�my�słu� zle�ce�nio�daw�cy.�Na�szą� ro�lą,

ro�lą�fa�chow�ców�jest�do�ra�dzić,�co�w�da�nym�przy�pad�-

ku�bę�dzie�naj�lep�sze.

Ja ki ele ment ca te rin gu spra wia naj więk sze trud -
no ści w przy pad ku im prez in do or, a ja ki w przy pad -
ku out do oru? 

Bez�wzglę�du�na�miej�sce�naj�waż�niej�sza�jest�lo�gi�sty�-

ka� i�do�świad�cze�nie�w�prze�wi�dy�wa�niu�wy�da�rzeń�nie�-

prze�wi�dzia�nych� oraz� umie�jęt�ność� szyb�kie�go� dzia�ła�-

nia�w�sy�tu�acjach�kry�zy�so�wych.�A�de�ta�le�po�zo�sta�ją�ta�-

jem�ni�cą�„kuch�ni”�w�każ�dej�fir�mie.

Czy kry zys od bił się na bran ży even to wej i ca te -
rin go wej? Na czym naj czę ściej oszczę dza ją klien ci?

Nie� bę�dzie�my� pro�wa�dzić� pro�pa�gan�dy� suk�ce�su� za

wszel�ką�ce�nę,�bo�dla�ni�ko�go�nie� jest� ta�jem�ni�cą,�że

kry�zys� jest.� Je�go� szcze�gól�nym� zna�kiem� jest� ogra�ni�-

cze�nie�czę�sto�tli�wo�ści�or�ga�ni�za�cji�even�tów�oraz,�co�tu

kryć,� ogra�ni�cze�nia� bu�dże�to�we.� Ale� trud�no� jed�no�-

znacz�nie�stwier�dzić,�cze�go�one�do�ty�czą.�To�kwe�stia

in�dy�wi�du�al�na,�każ�dy�klient�ma�swo�je�prio�ry�te�ty.

Naj cie kaw sze, naj dziw niej sze i naj trud niej sze zle -
ce nia, z ja ki mi się pa ni ze tknę ła, to...?

Te�naj�dziw�niej�sze�i�naj�trud�niej�sze�są�nie�ste�ty�ob�ję�-

te� ta�jem�ni�cą.� Jed�no� mo�gę� po�wie�dzieć:� gdy�by�śmy

wy�da�li�książ�kę�opo�wia�da�ją�cą�o�na�szych�do�świad�cze�-

niach�w�tej�bran�ży,�na�pew�no�by�ła�by�hi�tem.�Zwłasz�-

cza,�gdy�by�za�ha�cza�ła�o�cza�sy�PRL�i�go�spo�dar�ki�uspo�-

łecz�nio�nej.�O,�wte�dy�by�ło�by�na�praw�dę�cie�ka�wie!

Co jest ca te rin go wą wi zy tów ką „W Ko mi te cie”?
Po�tra�wy�z�tam�tych�lat,�te�ko�ja�rzo�ne�z�luk�su�sem�elit

i� te� bę�dą�ce� iko�na�mi� PRL.� Po�lę�dwi�ca� I� Se�kre�ta�rza,

ga�la�ret�ka� z� nó�żek� cie�lę�cych,� na�le�śni�ki� ZTM.� No�

i�oczy�wi�ście�ta�tar.

Restauracja „W Komitecie"
Nowy Świat 6/12, 04-400 Warszawa

tel: 22 583 81 11
fax: 22 583 81 12

www.wkomitecie.pl

Wpaść na ta ta ra 
do pierw sze go se kre ta rza
Wła�ści�ciel�ka�sie�ci�Fir�ley’s�Re�stau�rants�Ca�rol�Bar�ba�ra�Fir�ley�opo�wia�da�o�se�kre�cie�suk�ce�su�w�trud�nej

bran�ży�ga�stro�no�micz�nej�i�wy�ja�śnia,�dla�cze�go�sym�bo�le�Pol�ski�Lu�do�wej�są�ku�li�nar�nym�wa�bi�kiem.

Ulo�ko�wa�na�w�bu�dyn�ku�war�szaw�skiej�gieł�dy�re�stau�ra�cja�„W�Ko�-
mi�te�cie”�to�lo�kal�z�hi�sto�rią.�I�to�nie�by�le�ja�ką�–�jej�ko�rze�nie�wska�zu�-
je�sa�ma�na�zwa�–�kie�dy�bu�dy�nek�był�sie�dzi�bą�KC�PZPR,�mie�ści�ła
się�tu�naj�waż�niej�sza�sto�łów�ka�w�ca�łej�Pol�sce�Lu�do�wej.�Kie�dy�na�-
stał�ka�pi�ta�lizm,�sto�łów�ka�kar�mi�ła�jak�gdy�by�ni�gdy�nic�lu�dzi,�któ�rzy
jesz�cze�nie�daw�no�zo�sta�li�by�okrzyk�nię�ci�wro�ga�mi�kla�so�wy�mi�i�nie
chwa�li�ła�się�prze�szło�ścią.�Do�pie�ro�no�wi�go�spo�da�rze�wy�ło�żo�ne�go
mar�mu�ra�mi�lo�ka�lu�na�wią�za�li�do�so�cja�li�stycz�nych�ko�rze�ni.�Zro�bi�li�to
nie�zwy�kle�sku�tecz�nie�–�„W�Ko�mi�te�cie”�zbie�ra�zna�ko�mi�te�re�cen�zje
m.in.�w�prze�wod�ni�ku�ga�stro�no�micz�nym,�któ�ry�po�ja�wia�się�w�
„Co�jest�gra�ne”.�
Suk�ces�lo�ka�lu�ser�wu�ją�ce�go�kuch�nię�pol�ską�nie�jest�przy�pad�kiem

–�to�naj�now�sze�dziec�ko�Bar�ba�ry�i�To�ma�sza�Fir�ley�ów.�Sta�ra�szla�-
chec�ka�ro�dzi�na�dzia�ła�w�ga�stro�no�mii�już�od�lat�70.,�ale�skrzy�dła
roz�wi�nę�ła�do�pie�ro�w�la�tach�90.,�kie�dy�znik�nę�ły�ba�rie�ry�dla�
pry�wat�nej�ini�cja�ty�wy,�zwłasz�cza�tej�o�nie�wła�ści�wych�ko�rze�niach
kla�so�wych.�Po�mysł,�któ�ry�do�cze�kał�się�re�ali�za�cji�w�1996�r.,�
był�pro�sty,�ale�w�cza�sach�naj�więk�szej�eks�pan�sji�fast�fo�odów�ry�zy�-

kow�ny�–�kuch�nia�pol�ska�w�przy�stęp�nych�ce�nach,�ale�bez�re�zy�gna�-
cji�z�ja�ko�ści�po�traw,�po�zio�mu�ob�słu�gi�i�kla�sy�re�stau�ra�cji.�
Pa�tent�na�lo�ko�wa�nie�ta�kich�lo�ka�li�w�ma�tecz�ni�ku�kon�ku�ren�cji,�
czy�li�w�biu�row�cach�i�ga�le�riach�han�dlo�wych�oka�zał�się�sku�tecz�ny�
–�dziś�Fir�ley�owie�ma�ją�sieć�re�stau�ra�cji�w�War�sza�wie�(CH�Re�al
Okę�cie,�CH�Fort�Wo�la,�CH�Ma�xi�mus,�Of�fi�ce�Park�EM�PARK�oraz
dwa�lo�ka�le�w�Gieł�dzie�Pa�pie�rów�War�to�ścio�wych�–�„W�Ko�mi�te�cie”
oraz�bar�su�shi�Fu�Gu)�i�pla�nu�ją�otwar�cie�ko�lej�nych.�
Fir�ley’s�Re�stau�rants�zaj�mu�je�się�też�kom�plek�so�wym�ca�te�rin�giem

(od�dys�try�bu�cji�obia�dów�w�biu�rach�i�przy�jęć�do�mo�wych�po�ob�słu�-
gę�gar�den�-par�ty,�ban�kie�tów�biz�ne�so�wych,�kon�fe�ren�cji�i�im�prez�ple�-
ne�ro�wych)�i�dzia�łal�no�ścią�even�to�wą.�Fir�ma�dys�po�nu�je�nie�tyl�ko
sie�cią�lo�ka�li,�ale�też�za�ple�czem�tech�nicz�nym,�więc�na�ży�cze�nie
klien�ta�jest�w�sta�nie�przy�go�to�wać�im�pre�zę�od�A�do�Z,�włącz�nie�
z�uło�że�niem�pro�gra�mu,�za�pro�jek�to�wa�niem�de�ko�ra�cji�i�zor�ga�ni�zo�wa�-
niem�wszel�kich�atrak�cji.�We�fla�go�wym�lo�ka�lu�even�to�wym,�czy�li�
w�mo�gą�cym�po�mie�ścić�bli�sko�500�osób�„W�Ko�mi�te�cie”,�za�opra�-
wę�mu�zycz�no�-roz�ryw�ko�wą�od�po�wia�da�sam�Ma�rek�Sie�roc�ki.�
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Swo�ją�ka�rie�rę�za�wo�do�wą�roz�po�czy�nał�od
or�ga�ni�za�cji� fe�sti�wa�li� i�kon�cer�tów�w�agen�cji
Jam�bo�ree.�Przez�rok�był�rów�nież�to�ur�ma�na�-
ge�ren�ze�spo�łu�Ga�el�for�ce�Dan�ce.�W�2005�ro�-
ku�roz�po�czął�pra�cę�w�Eska�dra�Events,�gdzie
prze�szedł�przez�wszyst�kie�moż�li�we�stop�nie
ka�rie�ry� za�wo�do�wej� od� event�ma�na�ge�ra,� aż
do�dy�rek�to�ra�za�rzą�dza�ją�ce�go.�Ak�tu�al�nie,�ja�-
ko� dy�rek�tor� za�rzą�dza�ją�cy� uczest�ni�czy� we
wszyst�kich� wy�da�rze�niach� pro�du�ko�wa�nych
przez�El�Pa�dre�–�no�wą�agen�cję�po�wsta�łą�po
roz�sta�niu� z� Eska�dra� Events.� Za�pi�sa�nie� się
no�wej�mar�ki�w�ryn�ko�wej�świa�do�mo�ści�uwa�-

ża�za�je�den�ze�swo�ich�naj�więk�szych�suk�ce�-
sów.�Po�dob�nie�jak�pod�pi�sa�nie�kil�ku�dłu�go�-
ter�mi�no�wych� kon�trak�tów� na� sta�łą� współ�-
pra�cę�oraz�otrzy�ma�nie�na�gro�dy�Gol�den�Ar�-
row�za�kam�pa�nię�expe�rien�tial�mar�ke�ting�dla
Aster�HD.�W�mi�ja�ją�cym�ro�ku,�już�pod�szyl�-
dem�El�Pa�dre�zor�ga�ni�zo�wał�m.in.�pre�mie�rę
mo�de�lu�5008�dla�Peu�ge�ot�Pol�ska,�przed�pre�-
mie�ro�wy�po�kaz�mo�de�lu�CT�200h�dla�mar�ki
Le�xus,�ro�ad�show�truck�dla�In�ter�cars,�Marsz
Ży�wych�na�te�re�nie�obo�zu�Au�schwitz.�
Jak�mó�wi,� event� sam�w� so�bie� nie� sta�wia

żad�nych� ogra�ni�czeń.� Ce�lem� pro�wa�dzo�nych
pro�jek�tów,�jest�jed�nak�przy�nie�sie�nie�wy�mier�-
nej�ko�rzy�ści�dla�zle�ce�nio�daw�cy,�w�for�mie�bu�-
do�wy�dłu�go�trwa�łych�re�la�cji�z�gru�pą�do�ce�lo�-
wą�re�ali�zo�wa�nych�dzia�łań.�Waż�ne�więc,�aby
kre�owa�ne� dla� klien�tów� wy�da�rze�nia� by�ły
spój�ne� z� za�ło�żo�nym�wi�ze�run�kiem� ich� pro�-
duk�tu�i� fir�my.�Even�ty�po�win�ny�cel�nie�prze�-
ka�zy�wać�na�czel�ną�myśl�i�tra�fiać�do�wska�za�-
nych�od�bior�ców,�mó�wiąc�ich�ję�zy�kiem.�

Woj ciech 
Cła piń ski
dy rek tor za rzą dza ją cy,
El Pa dre

Po�wta�rza,�że�na�or�ga�ni�zo�wa�nych�wy�da�rze�niach�klient
po�wi�nien�czuć�się�jak�gość.�Biz�nes�jest�dla�nie�go�sy�no�-
ni�mem�ry�wa�li�za�cji�w�spor�tach�sa�mo�cho�do�wych,�gdzie
co�praw�da�nie�wszyst�ko�za�le�ży�od�czło�wie�ka,�ale�osta�-
tecz�nie,�to�czło�wiek�wła�śnie�jest�mo�to�rem�naj�więk�-
szych�zmian�i�suk�ce�sów.�Ja�ko�wiel�ki�fan�Le�gii�War�sza�-
wa,�sta�ra�się�nie�opu�ścić�żad�ne�go�me�czu�tej�dru�ży�ny.

We�współ�pra�cy�ze�zle�ce�nio�daw�ca�mi�sta�ra�się�
przy�go�to�wy�wać�ze�sta�wie�nia,�po�moc�ne�w�okre�śle�niu
zwro�tu�z�in�we�sty�cji�w�da�ny�event.�Dzię�ki�te�mu�wie�dzą
oni�w�ja�ki�spo�sób�zo�sta�ły�wy�da�ne�pie�nią�dze�i�ja�kie�
wy�mier�ne�ko�rzy�ści�z�te�go�pły�ną.�Takie�rozwiązania�są
według�niej�podstawą�do�tworzenia�dobrych�relacji�
i�budowania�wzajemnego�zaufania.�

Pa�sję�za�mie�nio�ną�w�spo�sób�na�ży�cie�za�szcze�pił�mu
oj�ciec.�On�sam�też�sta�ra�się�lan�so�wać�że�glar�stwo,
za�rów�no�ja�ko�pięk�ne�hob�by,�jak�i�na�rzę�dzie�biz�ne�so�-
we.�Pu�bli�ku�je�w�ty�tu�łach�zaj�mu�ją�cych�się�za�rzą�dza�-
niem�i�mar�ke�tin�giem,�gdzie�tłu�ma�czy,�jak�do�świad�-
cze�nia�z�ży�cia�na�mo�rzu�mo�gą�prze�kła�dać�się�na�or�-
ga�ni�za�cję�współ�pra�cy�w�fir�mie�i�co�dzien�ną�prak�ty�kę
za�rzą�dza�nia�nią.

Z�za�mi�ło�wa�nia� że�glarz,� z� za�wo�du�ma�gi�-
ster�za�rzą�dza�nia�i�mar�ke�tin�gu.�Od�cza�sów
stu�denc�kich�łą�czył�pa�sję�z�prak�ty�ką�–�pra�-
cę�ma�gi�ster�ską�po�świę�cił�ana�li�zie�pol�skie�go
ryn�ku�tu�ry�sty�ki�że�glar�skiej.�W�biz�ne�sie�od
12� lat,� na� po�cząt�ku�w� re�kla�mie� –� na� stu�-
diach� za�ło�żył� fir�mę� pro�du�ku�ją�ca� ga�dże�ty
re�kla�mo�we,� po�tem� współ�two�rzył� agen�cję
MM� Kon�cept.� Rów�no�le�gle� zgłę�biał� ry�nek
in�cen�ti�ve,� naj�pierw�w� ka�na�dyj�skiej� fir�mie
spe�cja�li�zu�ją�cej� się�w�rej�sach� luk�su�so�wy�mi
jach�ta�mi,�po�tem�w�pol�skiej�T.I.G.A�Yacht.
Wie�dzę� o� funk�cjo�no�wa�niu� bran�ży� wy�ko�-
rzy�stał,�za�kła�da�jąc�w�2003�ro�ku�wła�sną�fir�-
mę.�Po�sta�wił�na�spe�cja�li�za�cję�i�sku�pił�się�na

tym,�co�ko�cha�–�na�że�glar�stwie.�Mot�to�For�-
sa�il�to�„For�sa�il�–�For�pas�sion.�For�li�fe.�For�-
ward!”� (Z� pa�sją.� Z� ży�ciem.� Na�przód!).�
Je�go�re�ali�za�cja�idzie�spraw�nie�–�w�2010�ro�-
ku�Ma�ciej�For�nal�or�ga�ni�zo�wał�m.in.�wy�pra�-
wy� do� Chor�wa�cji� dla� menadżerów� fir�my
Ada�med�oraz�klu�czo�wych�klien�tów�Ra�dia
Zet�i�wy�jazd�part�ne�rów�biz�ne�so�wych�fir�my
T4B�na�Bry�tyj�skie�Wy�spy�Dzie�wi�cze.
La�ta� spę�dzo�ne�w�bran�ży�wy�czu�li�ły�For�-

na�la�na�pro�ble�my�nę�ka�ją�ce�ry�nek�in�cen�ti�-
ve.�Naj�bar�dziej�iry�tu�je�go�nie�uczci�wa�kon�-
ku�ren�cja� pod�kra�da�ją�ca� cu�dzy� know�-how�
i�dzia�ła�ją�ca�w�sza�rej�stre�fie.�Jed�nak�za�gro�-
żeń� dla� firm� in�cen�ti�ve� upa�tru�je� gdzie� in�-
dziej.�Ich�głów�ne�zmar�twie�nia�to�nie�jed�no�-
znacz�ne� prze�pi�sy� po�dat�ko�we�w� od�nie�sie�-
niu�do�kla�sy�fi�ko�wa�nia�in�cen�ti�ve�ja�ko�kosz�-
tu� uzy�ska�nia� przy�cho�du,� roz�drob�nie�nie
bran�ży� i� nie�zna�jo�mość� re�aliów� or�ga�ni�za�-
cyj�nych�wśród�klien�tów.� Jak� za�uwa�ża,� to
wła�śnie�z�niej�wy�ni�ka�ją�czę�sto�spo�ty�ka�ne
nie�re�al�ne� wy�ma�ga�nia� do�ty�czą�ce� wa�run�-
ków�za�mó�wie�nia.

Ma ciej 
For nal
współ wła ści ciel, pre zes, For sa il 

Z�bran�żą�tu�ry�stycz�ną�zwią�za�na�jest�od�18
lat,� z� cze�go� 10� lat� zaj�mu�je� się� or�ga�ni�za�cją
kon�fe�ren�cji,� even�tów� i�wy�jaz�dów� in�cen�ti�ve.
Ukoń�czy�ła�fi�lo�lo�gię�ro�mań�ską�na�Uni�wer�sy�-
te�cie�Ja�giel�loń�skim�w�Kra�ko�wie.�Naj�więk�szy
wpływ�na�jej�obec�ne�ży�cie�za�wo�do�we�mia�ły
wy�da�rze�nia�zwią�za�ne�z�bran�żą�MI�CE,�któ�re
kre�owa�ła�i�re�ali�zo�wa�ła�w�róż�nych�miej�scach
na� świe�cie,� współ�pra�cu�jąc� z� miej�sco�wy�mi
DMC.� Do�świad�cze�nie� zdo�by�te� w� trak�cie
tych�re�ali�za�cji�skło�ni�ło�ją�do�pod�ję�cia�de�cy�zji
o�stwo�rze�niu�po�dob�nej�fir�my�tak�że�w�Pol�sce.
W�ten�spo�sób�po�wsta�ło�DMC�Po�land,�któ�re
dzi�siaj� or�ga�ni�zu�je� róż�ne�go� ty�pu� spo�ta�ka�nia

dla�klien�tów�za�gra�nicz�nych�przy�by�wa�ją�cych
do� na�sze�go� kra�ju.� Agniesz�ka� Fa�ra�cik�-Le�-
śniak� ja�ko� part�ner� i� współ�wła�ści�ciel� DMC
Po�land�jest�oso�bą�od�po�wie�dzial�ną�za�sprze�-
daż� i� za�rzą�dza�nie� fir�mą.� Do� jej� głów�nych
klien�tów�na�le�żą�m.in.�MIH�Hol�ding,�Uni�le�-
ver,�Air�Fran�ce�czy�Ar�ce�lor�Mit�tal.�Jak�mó�wi,
bar�dzo� waż�nym� ele�men�tem� w� or�ga�ni�za�cji
każ�de�go�ty�pu�even�tu�jest�dba�łość�o�szcze�gó�-
ły.�To�one�wpły�wa�ją�na�suk�ces�wy�da�rze�nia.�
Wła�śnie�dla�te�go�w�or�ga�ni�zo�wa�nych�przez

DMC�Po�land�wy�da�rze�niach�sta�ra�się�wy�ko�-
rzy�sty�wać�wszel�kie�no�wo�ści�tech�no�lo�gicz�ne
oraz�nie�po�wie�lać�zre�ali�zo�wa�nych�już�po�my�-
słów,� a� je�dy�nie� nie�któ�re� roz�wią�za�nia,� ze
wzglę�du�na�ich�funk�cjo�nal�ność.�Uczest�ni�czy
w� bran�żo�wych� kon�fe�ren�cjach� i� work�sho�-
pach.� Jest� człon�ki�em� MPI,� Si�te,� World� of
DMC.�Biz�nes�jest�dla�niej�sy�no�ni�mem�do�brej
za�ba�wy,�two�rze�nia�no�wych�pro�duk�tów�i�roz�-
wią�zań,�cią�głe�go� roz�wo�ju,�ale� tak�że� rów�nie
cią�głe�go�bra�ku�cza�su�i�ko�niecz�no�ści�po�ja�wie�-
nia�się�w�kil�ku�miej�scach�na�raz.

Agniesz ka 
Fa ra cik -Le śniak
part ner, DMC Po land

Osobowość roku     Organizator Nominacje
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Do�świad�cze�nie�nie�zbęd�ne�w�pro�wa�dze�niu
wła�sne�go�biz�ne�su�Se�we�ryn�Ja�ku�biec�zdo�by�-
wał� na� prze�strze�ni� trzy�na�stu� lat,� pra�cu�jąc
m.in.� w� agen�cjach� Full� Se�rvi�ce� i� 360� oraz�
w�EM�Lab,�a�tak�że�peł�niąc�funk�cję�spe�cja�li�-
sty�ds.�mar�ke�tin�gu�w�Pro�Scien�tium,�fir�mie�
z�bran�ży�me�dycz�nej.
En�to�ura�ge�to�przed�się�wzię�cie�sto�sun�ko�wo

nowe�–�fir�ma�po�wsta�ła�w�stycz�niu�2009�ro�-
ku.�Nie�speł�na�dwa�la�ta�wy�star�czy�ły,�by�Se�-
we�ryn�Ja�ku�biec�zgro�ma�dził�po�kaź�ne�port�fo�-
lio.�Wśród�naj�waż�niej�szych�te�go�rocz�nych�re�-
ali�za�cji�szef�En�to�ura�ge�i�fre�elan�cer�współ�pra�-

cu�ją�cy� z� Mo�no�lit� BTL,� Sztu�ko�te�ką,� Li�ve
Mar�ke�ting�wy�mie�nia� or�ga�ni�zo�wa�ną�dla�Bo�-
scha� kon�fe�ren�cję� rocz�ną� i� ga�lę� Pla�ty�no�we
Wier�tło,�pre�mie�rę�pro�duk�tu�dla�Rec�kitt�Benc�-
ki�ser,� kon�fe�ren�cje� we�wnętrz�ne� BZ� WBK� i
Gla�xo�Smith� Kli�ne,� ga�le� Pre�mium� Brands
oraz�Bel�gij�skiej�Izby�Han�dlo�wej.�Se�we�ryn�Ja�-
ku�biec�uwa�ża,�że�pa�tent�na�suk�ces�na�wy�ma�-
ga�ją�cym�ryn�ku�even�to�wym� jest�cał�kiem�pro�-
sty.� Po� pierw�sze� rze�tel�ność,� po� dru�gie� kre�-
atyw�ność,� po� trze�cie� ela�stycz�ność.�Nie� tyl�ko
kon�cep�cyj�na,� ale� też� fi�nan�so�wa.� W� roz�mo�-
wach�z�klien�ta�mi�nie�ogra�ni�cza�się�do�kre�śle�-
nia�twór�czych�wi�zji�i�otwar�cie�mó�wi�o�fi�nan�-
sach,�ale�even�ty�nie�spro�wa�dza�ją�się�dla�nie�go
do� po�zy�cji� w� ar�ku�szu� kal�ku�la�cyj�nym.� Ja�ku�-
biec�ży�je�ży�ciem�bran�ży�ja�ko�wi�ce�pre�zes�Sto�-
wa�rzy�sze�nia�Bran�ży�Even�to�wej�i�au�tor�te�ma�-
tycz�ne�go� blo�ga.� Pro�wa�dzi� też� pra�cę� u� pod�-
staw� i� ob�ja�śnia� pro�ble�ma�ty�kę� bran�ży� przy�-
szłym�me�na�dże�rom�i�przed�się�bior�com�wy�kła�-
da�jąc�za�rzą�dza�nie�pro�jek�ta�mi�even�to�wy�mi.�

se we ryn 
Ja ku biec
wła ści ciel, En to ura ge/War saw 
& En to ura ge/Lon don

Se�we�ryn�Ja�ku�biec�zna�swo�ją�war�tość�i�nie�ko�kie�tu�-
je,�mó�wiąc�o�swo�ich�kom�pe�ten�cjach.�Wie,�że�je�go
współ�pra�cow�ni�cy�uwa�ża�ją�go�za�fa�chow�ca.�Oprócz
działalności�eventowej,�jest�także�koncertującym
muzykiem.�Uwa�ża�też,�że�fir�mę�na�ryn�ku�wy�róż�nia
przede�wszyst�kim�wła�ści�ciel,�a�naj�więk�szy�wpływ
na�wła�sne�ży�cie�za�wo�do�we�miał...�on�sam.

Pierw�szy�raz�ba�rie�ry�kul�tu�ro�we�prze�kro�czy�ła,�gdy�po�-
dró�żu�jąc�po�Ma�li�w�jed�nej�z�wio�sek�po�ło�żo�nej�wzdłuż
Ni�gru�na�jej�wi�dok�afry�kań�skie�dzie�ci�ucie�kły�z�okrzy�-
kiem�tu�ba�boo,�co�ozna�cza�bia�ła!�Gdy�jest�w�do�mu,�
jej�14-let�ni�syn�ni�gdy�nie�po�zwa�la�jej�my�śleć�o�pra�cy.
Biz�nes�po�rów�nu�je�do�ra�ftin�gu�po�wo�do�spa�dach�Iqu�asu
–�eks�cy�tu�ją�cy�lecz�nie�bez�piecz�ny.

W�trak�cie�po�dró�ży�służ�bo�wych�czy�przy�go�to�wu�jąc�wy�-
jaz�dy�in�cen�ti�ve�czę�sto�spo�ty�ka�się�z�róż�ni�ca�mi�kul�tu�ro�-
wy�mi.�Sta�ra�się�na�nie�przy�go�to�wać�i�zro�zu�mieć�ich�ge�-
ne�zę.�Wte�dy�nie�sta�no�wią�ba�rier,�ale�sta�ją�się�in�te�re�su�-
ją�cym�od�kry�ciem,�in�spi�ra�cją�do�odro�bi�ny�re�flek�sji.�Róż�-
ni�ce�kul�tu�ro�we�jak�ma�gnes�po�tra�fią�przy�cią�gnąć�tak�że
za�in�te�re�so�wa�nie�zle�ce�nio�daw�ców,�któ�rym�za�le�ży�na
tym,�aby�or�ga�ni�zo�wa�ny�dla�nich�wy�jazd�był�wy�jąt�ko�wy.

Or�ga�ni�zu�je� kon�fe�ren�cje� biz�ne�so�we,� ga�le�
z�opra�wą�ar�ty�stycz�ną,�im�pre�zy�spor�to�we,�te�-
ma�tycz�ne,�in�te�gra�cyj�ne,�a�tak�że�wy�jaz�dy�ty�-
pu�in�cen�ti�ve�na�ca�łym�świe�cie.�Ja�ko�dy�rek�tor
agen�cji�Pa�pri�ka�za�rzą�dza�wszyst�ki�mi�ob�sza�-
ra�mi�fir�my,�utrzy�mu�je�re�la�cje�z�klu�czo�wy�mi
klien�ta�mi,� bez�po�śred�nio� kreu�je� i� re�ali�zu�je
naj�waż�niej�sze� pro�jek�ty.� Przy�go�to�wy�wa�ne
przez�nie�go�wy�da�rze�nia�gro�ma�dzą�od�kil�ku�-
dzie�się�ciu� do� na�wet� kil�ku� ty�się�cy� osób,�
w� przy�pad�ku� im�prez�ma�so�wych.� Są� to� za�-
rów�no�sze�fo�wie�i�wła�ści�cie�le�firm,�ka�dra�za�-
rzą�dza�ją�ca,�ma�na�ge�ro�wie,� jak� i� dys�try�bu�to�-
rzy� i�przed�sta�wi�cie�le�han�dlo�wi.�Naj�więk�szą

bo�lącz�ką�nę�ka�ją�cą�bran�żę� spo�tkań� jest�we�-
dług�nie�go�nie�uczci�wa�kon�ku�ren�cja.�Nie�jed�-
no�krot�nie�ob�ja�wia�się�to�w�bra�ku�współ�pra�-
cy�mię�dzy�agen�cja�mi,�do�ty�czą�cej�np.�udzia�łu
w� prze�tar�gach� i� nie� za�wsze� wy�star�cza�ją�co
przej�rzy�stych� re�gu�łach� prze�tar�go�wych� po
stro�nie�klien�tów.�Uciąż�li�we�by�wa�ją�rów�nież
czę�sto�ab�sur�dal�ne�prze�pi�sy�praw�ne�i�po�dat�-
ko�we.� Za� swój� naj�więk�szy� suk�ces� � uwa�ża
sku�tecz�ne�utrzy�ma�nie�klu�czo�wych�klien�tów.
Do�wo�dem�te�go�mo�że�być�or�ga�ni�za�cja�po�raz
trze�ci�ga�li�kon�kur�su�Me�dia�Tren�dy�czy�kon�-
fe�ren�cji�Fo�rum�MEC�In�te�rac�tion�oraz�po�raz
dru�gi�Kon�kur�su�Sprze�da�ży�Kom�pa�nii�Pi�wo�-
war�skiej.�Oprócz�te�go�nie�ustan�nie�sta�ra�się
po�zy�skać�no�we�pro�jek�ty,�wśród�któ�rych�war�-
to�wy�mie�nić�Ga�lę�Kon�kur�su�KTR�czy�za�gra�-
nicz�ne�wy�jaz�dy�VIP�Ge�ne�ra�li.�
Woj�ciech�La�tek�do�świad�cze�nie�za�wo�do�we

zdo�by�wał� pra�cu�jąc� w� agen�cjach� re�kla�mo�-
wych,�ja�ko�PR�ma�na�ger�w�TBWA�War�sza�-
wa�oraz�dy�rek�tor�mar�ke�tin�gu�w�Di�sco�ve�ry
Tra�vel.�Ukoń�czył�fi�lo�zo�fię�na�Uni�wer�sy�te�cie
War�szaw�skim.��

Woj ciech 
La tek
pre zes za rzą du i dy rek tor 
za rzą dza ją cy, Pa pri ka

W swo�jej� fir�mie,�któ�rą�pro�wa�dzi�od�5� lat,
oprócz�opra�co�wy�wa�nia�stra�te�gii�roz�wo�ju,�za�-
rzą�dza�po�szcze�gól�ny�mi�dzia�ła�mi�–�Or�ga�ni�za�-
cji�Im�prez,�Ob�słu�gi�Tar�gów�i�Szko�leń,�któ�ry
spe�cja�li�zu�je� się� w� out�do�orze.� Ogrom�ny
wpływ� na� jej� ży�cie� za�wo�do�we� miał� sport.
Swo�ją�ka�rie�rę�roz�po�czę�ła�od�pra�cy�ja�ko�asy�-
stent�na�Wy�dzia�le�Tu�ry�sty�ki�i�Re�kre�acji�AWF
w�Po�zna�niu.�W�tym�cza�sie�dwu�krot�nie�zdo�-
by�ła� ty�tuł�Mi�strzy�ni� Pol�ski�w� pił�ce� ręcz�nej,
by�ła�in�struk�to�rem�nar�ciar�stwa�PZN,�or�ga�ni�-
zo�wa�ła� obo�zy� ka�ja�ko�we,� wind�sur�fin�go�we�
i� tur�nie�je� spor�to�we.� Póź�niej� za�ło�ży�ła� klub
mu�zycz�ny�Fan�tom,�w�któ�rym�przez�czte�ry�la�-

ta�or�ga�ni�zo�wa�ła�róż�ne�go�ro�dza�ju�wy�da�rze�nia�
–�ga�le,�kon�cer�ty�i�ban�kie�ty.�Przez�sześć�lat�by�-
ła� też� współ�wła�ści�ciel�ką� agen�cji� even�to�wej
Pro�Lo�co.�
Naj�więk�szym�suk�ce�sem�w�2010�ro�ku�by�ło

zwięk�sze�nie�ob�ro�tów�fir�my�o�28�proc.�w�sto�-
sun�ku�do�ro�ku�ubie�głe�go.�Przy�czy�ni�ły�się�do
te�go�ta�kie�zor�ga�ni�zo�wa�ne�przez�nią�wy�da�rze�-
nia,� jak� 130-le�cie� Miej�skie�go� Przed�się�bior�-
stwa� Ko�mu�ni�ka�cyj�ne�go� Po�znań,� 100-le�cie
Exi�de�Cen�tra,�II�fe�styn�Wiel�ko�pol�skiej�Spół�ki
Ga�zow�nic�twa,�czy�du�ży�unij�ny�pro�jekt�zre�ali�-
zo�wa�ny�na�zle�ce�nie�Sta�ro�stwa�Po�wia�to�we�go
w� Po�zna�niu� –� „Pro�mo�cja� zdro�wia� przez
sport”.�Du�żym�po�wo�dze�niem�wśród�klien�tów
cie�szy�ła�się,�wy�my�ślo�na�przez�ze�spół�In�te�gry,
gra� te�re�no�wa� „Po�szu�ki�wa�cze� krysz�ta�ło�wej
czasz�ki”.�Do�pra�cy�naj�bar�dziej�mo�ty�wu�ją� ją
trud�no�ści,�a�jej�pra�cow�ni�cy�po�strze�ga�ją�ją�ja�ko
twar�dą�sze�fo�wą,�któ�rą�jed�nak�moż�na�bar�dzo
ła�two�„uro�bić”.�Po�ko�lej�nej�uda�nej� im�pre�zie
od�czu�wa� wiel�ką� sa�tys�fak�cję� i� cie�szy� ją,� gdy
in�ni�lu�dzie�sza�nu�ją�jej�pra�cę.�

Be ata 
kacz mar ska
wła ści ciel ka, In te gra 
– biu ro ob słu gi im prez
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En�dor�fi�na�event,�fir�ma�któ�rą�współ�two�rzył
Ma�ciej�Le�dzion,�po�wsta�ła�na�po�cząt�ku�2009
ro�ku,�ale�jej�za�ło�ży�ciel�dzia�ła�w�bran�ży�znacz�-
nie�dłu�żej.�Spe�cja�li�sta�od�za�rzą�dza�nia�i�mar�-
ke�tin�gu� z� dy�plo�mem� war�szaw�skiej� SGH,
pra�co�wał�m.in.�dla�ID�Ad�ver�ti�sing,�Wy�bo�ro�-
wa�SA�i�Walk�Gro�up,�zaj�mo�wał�się�też�mar�-
ke�tin�giem�dla�J&S�Cup,�or�ga�ni�za�to�ra�tur�nie�-
ju� te�ni�so�we�go.� Ja�ko� part�ner� w� En�dor�fi�na
events� skon�cen�tro�wał� się� na� po�zy�ski�wa�niu
klien�tów�i�kre�acji�wy�da�rzeń�spe�cjal�nych.�Na
obu�po�lach�dzia�ła�sku�tecz�nie�–�wśród�klien�-
tów�je�go�agen�cji�są�MTV�Ne�tworks,�Im�pe�rial

To�bac�co,�BGŻ,�Wy�bo�ro�wa�SA,�Pa�proc�ki�&
Brzo�zow�ski� oraz� In�ter� Ikea� Cen�tre� Pol�ska.
Tyl�ko�w�tym�ro�ku�Le�dzio�no�wi�uda�ło�się�zre�-
ali�zo�wać� ta�kie� pro�jek�ty� jak,� jak� stwo�rze�nie
plat�for�my�ko�mu�ni�ka�cyj�nej�dla�mar�ki�Da�vi�doff
Ci�ga�ret�tes,�opie�ra�ją�cej�się�na�po�nad�dwu�dzie�-
stu�wy�da�rze�niach�klu�bo�wych�w�ca�łej�Pol�sce,
cykl� kon�fe�ren�cji� dla� pra�cow�ni�ków� ban�ku
BGŻ�oraz�brand�event�dla�mar�ki�Bal�lan�ti�ne’s.
Naj�cie�kaw�szym�wy�zwa�niem�A.D.�2010�by�ła,
zda�niem�Ma�cie�ja�Le�dzio�na,�pro�mo�cja�Por�tu
Łódź,�któ�ra�w�za�my�śle�mia�ła�ogra�ni�czać�się
do�otwar�cia�cen�trum�han�dlo�we�go,�a�za�mie�ni�-
ła�się�w�wie�lo�eta�po�wą�kam�pa�nię.
Jak� po�win�na� wy�glą�dać� efek�tyw�na� współ�-

pra�ca� z� klien�tem� we�dług� do�świad�czo�ne�go
spe�cja�li�sty� od� mar�ke�tin�gu?� Za� klu�czo�wą
spra�wę�Ma�ciej�Le�dzion�uzna�je�usta�le�nie�ja�-
snych�za�sad�współ�pra�cy.�Agen�cja�mu�si�pil�-
no�wać�prze�strze�ga�nia�przez�obie�stro�ny�wy�-
pra�co�wa�nych�re�guł,�a�klient�po�wi�nien�ak�cep�-
to�wać�okre�ślo�ne�ele�men�ty�na�czas.�

Ma ciej 
Le dzion
part ner, En dor fi na events 

Dzia�ła�tak,�by�pod�czas�pra�cy�mieć�du�żo�za�ba�wy,
ale�wie�też,�że�biz�nes�to�sy�no�nim�roz�gryw�ki�i�jak�
w�każ�dej�roz�gryw�ce�pla�ny�na�le�ży�re�ali�zo�wać�sys�te�-
ma�tycz�nie,�krok�po�kro�ku.�W�bran�ży�even�to�wej
prze�szko�dą�w�ta�kim�dzia�ła�niu�jest�brak�od�po�wied�-
niej�licz�by�spe�cja�li�stów.�Dla�te�go�je�go�fir�ma�sta�ra�się
ich�two�rzyć,�a�nie�ku�po�wać.

Ha�sło�NU�Ho�ri�zons�–�Po�szu�ki�wa�nie�no�wych�ho�ry�zon�-
tów�–�Agniesz�ka�Mi�lin�ko�vic�wcie�la�w�ży�cie,�wpro�wa�-
dza�jąc�do�ofer�ty�tak�róż�ne�i�wy�ma�ga�ją�ce�lo�gi�stycz�ne
de�sty�na�cje,�jak�Du�baj,�Wiet�nam�czy�Za�mbia.�In�cen�ti�ve
w�Eu�ro�pie�i�Sta�nach�Zjed�no�czo�nych�to�dla�jej�fir�my
chleb�po�wsze�dni.�Mówiąc�o�problemach�branży,
wymienia�brak�respektowania�zasad�etyki�w�biznesie.

Przez�swo�ich�współ�pra�cow�ni�ków�po�strze�ga�na�jest
ja�ko�oso�ba�ener�gicz�na,�peł�na�opty�mi�zmu�i�za�pa�łu
do�pra�cy,�do�któ�rej�mo�ty�wu�je�ją�chęć�osią�ga�nia
suk�ce�su.�Swo�je�my�śle�nie�moc�no�ukie�run�ko�wa�ła�
na�re�ali�za�cję�wy�zna�czo�nych�ce�lów.�Naj�więk�szą�sa�-
tys�fak�cję�czu�je,�gdy�usły�szy�„dzię�ku�ję”�za�do�brze
wy�ko�na�ne�za�da�nie.�Event�to�dla�niej�przede
wszystkim�narzędzie�komunikacji.�

Z�wy�kształ�ce�nia�jest�ma�gi�strem�psy�cho�lo�gii
spo�łecz�nej.� Przed� do�łą�cze�niem� do� ze�spo�łu
Eu�ro� RSCG� 4D,� pra�co�wa�ła� w� agen�cji� Pri�-
mum� PR,� ostat�nio� na� sta�no�wi�sku� se�nior�
ac�co�unt�ma�na�ge�ra.�Na�obec�nym�sta�no�wi�sku
od�po�wia�da� za�ko�or�dy�na�cję�pro�jek�tów�z� za�-
kre�su�event�mar�ke�tin�gu,�pro�wa�dze�nie�ze�spo�-
łu�even�to�we�go,�bu�do�wa�nie� re�la�cji�z�klu�czo�-
wy�mi�klien�ta�mi�oraz�ob�szar�new�bu�si�ness.�
Dla� Syl�wii� Zie�mac�kiej� event� to� nie� zbiór

ele�men�tów� pod� ty�tu�łem� lo�ka�li�za�cja,� sce�no�-
gra�fia� i� ar�ty�sta,� ale� na�rzę�dzie� ko�mu�ni�ka�cji
mar�ke�tin�go�wej.�Za�nim�stwo�rzy�wy�da�rze�nie,
sta�ra�się�do�brze�zro�zu�mieć�świat�mar�ki,�wy�-

ko�rzy�stać�uni�kal�ne�wa�lo�ry�da�ne�go�pro�duk�tu,
po�nie�waż�to�po�ma�ga�klien�tom�re�ali�zo�wać�ce�-
le� biz�ne�so�we.� Do�ra�dza� im� rów�nież,� na� co
war�to�wy�dać�pie�nią�dze,�a�w�któ�rym�miej�scu
le�piej�po�szu�kać� rów�nie�war�to�ścio�we�go� sub�-
sty�tu�tu.�We�dług�niej�nie�za�wsze,�by�przy�cią�-
gnąć� kon�su�men�tów,� na�le�ży� wy�dać� ma�ją�tek
na�gwiaz�dę.�Czę�sto�zda�rza�jej�się�mó�wić�swo�-
im�klien�tom,�że�gdy�by�to�by�ły�jej�pie�nią�dze,�to
wy�da�ła�by�je�w�in�ny�spo�sób.�Wie�rzy�w�si�łę�ar�-
gu�men�ta�cji�i�wie�rzy,�że�klien�ci�wi�dząc�dla�sie�-
bie�war�tość�do�da�ną,�są�w�sta�nie�za�nią�za�pła�-
cić.�Bo�li�ją�jed�nak�fakt,�że�na�dal�wie�lu�z�nich
nie�wi�dzi�war�to�ści�me�ry�to�rycz�nej�w�usłu�gach
even�to�wych.�Ma�jed�nak�na�dzie�ję,�że�w�mia�rę
pro�fe�sjo�na�li�za�cji� usług� event�mar�ke�tin�go�-
wych,�klien�ci�bę�dą�do�strze�gać�za�le�ty�współ�-
pra�cy�z�wy�spe�cja�li�zo�wa�ny�mi�ze�spo�ła�mi.�
Bar�dzo�cie�szy�się�z�re�ali�za�cji�dwóch�wy�da�-

rzeń:�Pro�fe�sjo�na�lii�Pi�wo�wa�rów�i�Bar�ma�nów
oraz� World� Cy�ber� Ga�mes.� Te�go�rocz�ny�
suk�ces� tych� even�tów,� spra�wił� że� w� przy�-
szłym� ro�ku� rów�nież� jej� ze�spół�bę�dzie�przy
nich�pra�co�wać.�

syl wia 
zie mac ka
event di rec tor, Eu ro rsCg 4D

Po�ko�ny�wa�nie�ba�rier�i�za�mi�ło�wa�nie�do�po�-
zna�wa�nia�świa�ta�ma�we�krwi�–�z�wy�kształ�-
ce�nia� ita�lia�nist�ka,� a� dy�plom� uzy�ska�ła� na
Uni�wer�sy�te�cie�w�Bel�gra�dzie.�Jak�sa�ma�przy�-
zna�je,� to� wła�śnie� mię�dzy�kul�tu�ro�we� oby�cie
mia�ło� naj�więk�szy� wpływ� na� jej� ka�rie�rę.�
Z�sek�to�rem�MI�CE�zwią�za�ła�się�w�1996,�kie�-
dy�w�Pol�sce�pro�fe�sjo�nal�na�bran�ża�in�cen�ti�ve
do�pie�ro�się�ro�dzi�ła.�Dzię�ki�do�świad�cze�niom
zdo�by�tym� w� dzia�le� wy�jaz�dów� za�gra�nicz�-
nych�dla�firm�Ma�zur�kas�Tra�vel�i�Ame�ri�can
Express� zna� ry�nek�od�pod�szew�ki.�W�2006
po�sta�wi�ła�na�nie�za�leż�ność�–�jest�współ�za�ło�-

ży�ciel�ką�NU�Ho�ri�zons,� fir�my�or�ga�ni�zu�ją�cej
po�dró�że�mo�ty�wa�cyj�ne,�uczest�nic�two�w�kon�-
fe�ren�cjach� i� kon�gre�sach� oraz� prze�lo�ty� dla
firm.�Ja�ko�dy�rek�tor�i�wi�ce�pre�zes�za�rzą�du�od�-
po�wia�da�za�za�rzą�dza�nie�sprze�da�żą,�wy�szu�-
ki�wa�nie�no�wych�ryn�ków�i�pól�dzia�ła�nia�oraz
utrzy�my�wa�nie�re�la�cji�z�klien�ta�mi.
Wśród� naj�waż�niej�szych� zre�ali�zo�wa�nych�

w�tym�ro�ku�pro�jek�tów�wy�mie�nia�m.in.:�rajd
z�udzia�łem�To�ma�sza�Ku�cha�ra�w�Fin�lan�dii,
wy�jaz�dy� na�mun�dial� do�RPA�dla� klien�tów
fir�my� sa�mo�cho�do�wej,� top� ma�na�ge�men�tu
L’Ore�al�do�USA�i�Ka�na�dy�oraz�kon�fe�ren�cję
„Epo�ka�lo�dow�co�wa”�na�Is�lan�dii�dla�pra�cow�-
ni�ków�fir�my�far�ma�ceu�tycz�nej.
Uwa�ża,�że�wa�run�kiem�po�wo�dze�nia�w�sek�-

to�rze�in�cen�ti�ve�jest�kom�plek�so�we�dzia�ła�nie.
Pro�fe�sjo�nal�ny� or�ga�ni�za�tor� bu�du�jąc� ofer�tę,
zwra�ca�uwa�gę�nie�tyl�ko�na�tren�dy�ryn�ko�we,
ale�też�na�no�we�zja�wi�ska�w�kul�tu�rze�i�sfe�rze
spo�łecz�nej.�Nie�ogra�ni�cza�się�też�do�sprze�-
da�ży�i�or�ga�ni�za�cji�wy�jaz�du�–�rów�nie�waż�na
jest�dba�łość�o�dzia�ła�nia�po�ste�ven�to�we.�

Agniesz ka
Mi lin ko vic
dy rek tor sprze da ży, wi ce pre zes
za rzą du, Nu Ho ri zons 
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W�bran�ży�prak�tycz�nie�od�za�wsze,�nie�li�cząc
dzie�ciń�stwa.�Pierw�sze�kro�ki�sta�wia�ła�w�niej
już�ja�ko�na�sto�lat�ka,�naj�pierw�w�ro�li�ho�stes�sy,
póź�niej�su�per�vi�so�ra.�Pierw�szy�po�waż�ny�pro�-
jekt�za�li�czy�ła�tuż�po�osią�gnię�ciu�peł�no�let�nio�-
ści,�kie�dy�to�opie�ko�wa�ła�się�za�rzą�dem�Uni�-
Cre�dit�Gro�up�pod�czas�kon�gre�su�Pe�kao�SA
w�Bu�da�pesz�cie.�Stu�dia�wy�bra�ła�zbież�ne�z�jej
pa�sją�–�jest�ma�gi�strem�psy�cho�lo�gii�ze�spe�cja�-
li�za�cją� w� psy�cho�lo�gii� me�diów.� Pra�co�wa�ła�
w�agen�cji�Ver�so�Pol�ska�i�Gre�en�fish,�re�ali�zu�-
jąc� pro�jek�ty� m.in.� dla� Wy�bo�ro�wa� SA� czy
ING�Le�ase.�Za�rzą�dza�ła� też�dzia�łem�kon�fe�-

ren�cji�Ha�rvard�Bu�si�ness�Re�view�Po�land.�W
2008� ro�ku� or�ga�ni�zo�wa�ła� od� pod�staw� Cen�-
trum� Kon�fe�ren�cyj�ne� dla� mię�dzy�na�ro�do�wej
fir�my� ryn�ku� nie�ru�cho�mo�ści� Ad�gar.� Pro�jekt
od�niósł�suk�ces,�a�Ka�ta�rzy�na�Bob�ow�ska�zo�-
sta�ła� za�rząd�cą� Cen�trum� Kon�fe�ren�cyj�ne�go
Ad�gar� Pla�za.� W� za�kres� jej� kom�pe�ten�cji
wcho�dzi� bu�dże�to�wa�nie,� mar�ke�ting� i� sprze�-
daż,�za�rzą�dza�nie�per�so�ne�lem,�bu�do�wa�nie�re�-
la�cji�z�klien�tem�i�or�ga�ni�za�cja�even�tów.�Naj�-
waż�niej�sze�wy�da�rze�nia,�ja�kie�zre�ali�zo�wa�ła�w
tym�ro�ku,�to�m.in.�Go�ogle�Day�dla�fir�my�Uni�-
le�ver,� kon�fe�ren�cja� „In�ve�sting� in� Po�land
2011”� or�ga�ni�zo�wa�na� przez� PAII� oraz�Val�-
kea� Me�dia� i� mię�dzy�na�ro�do�wa� kon�fe�ren�cja
Top�Gun�dla�IBM.�Jed�nym�z�naj�cie�kaw�szych
te�go�rocz�nych�za�dań�oka�za�ła�się�też�ba�zu�ją�ca
na� mar�ke�tin�gu� par�ty�zanc�kim� wrze�śnio�wa
kam�pa�nia�pro�mo�cyj�na�Ad�gar�Pla�za,�pod�czas
któ�rej�do�5000�lo�so�wo�wy�bra�nych�sa�mo�cho�-
dów�za�par�ko�wa�nych�w�sto�li�cy�przy�cze�pio�no
ba�lo�ny�z�ha�słem�„Ide�as�are�born�he�re”.

ka ta rzy na 
Bo bow ska
za rząd ca, Cen trum 
kon fe ren cyj ne  Ad gar Pla za 

Mi�mo�fa�scy�na�cji�dzia�łal�no�ścią�even�to�wą�Ka�ta�rzy�na�Bo�-
bow�ska�do�strze�ga�bo�lącz�ki�do�ty�ka�ją�ce�bran�żę.�Jej�zda�-
niem�naj�pil�niej�sze�kwe�stie�wy�ma�ga�ją�ce�roz�wią�za�nia�to�
–�obok�in�te�gra�cji�bran�ży�–�brak�prze�pi�sów�re�gu�lu�ją�cych
spor�ne�kwe�stie�w�przy�pad�ku�pro�ce�sów�prze�tar�go�wych�
i�praw�au�tor�skich.�Swo�im�bo�ga�tym�do�świad�cze�niem�
Ka�ta�rzy�na�Bob�ow�ska�dzie�li�się�w�biz�ne�so�wych�me�diach.�

Jej�zda�niem�suk�ce�sem�jest�two�rze�nie�cze�goś�do�bre�go
dla�lu�dzi,�co�nie�za�wsze�mu�si�iść�w�pa�rze�ze�sła�wą,�roz�-
gło�sem�i�wi�ze�run�kiem.�Dzię�ki�swo�jej�pra�cy�chce�zro�bić
jak�naj�wię�cej�do�bre�go�dla�Wro�cła�wian,�a�sa�tys�fak�cję
czu�je�do�pie�ro�wte�dy,�kie�dy�wi�dzi�efek�ty�tych�sta�rań.�
Nie�ste�ty�nie�uda�je�jej�się�ostat�nio�nie�my�śleć�o�pra�cy�
w�do�mu,�ale�za�wsze�znaj�dzie�czas�na�wy�jazd�do�ro�dzi�ny.

W�pra�cy�zwra�ca�uwa�gę�na�cią�gły�roz�wój.�Dzię�ki�te�mu
pra�cow�ni�cy�or�ga�ni�zu�ją�cy�kon�fe�ren�cje�w�Mul�ti�ki�nach
uczest�ni�czą�w�re�gu�lar�nych�szko�le�niach�i�dzie�lą�się
do�świad�cze�nia�mi�ze�zor�ga�ni�zo�wa�nych�even�tów.
Aby�po�zy�skać�no�wych�klien�tów,�sta�ra�się�pro�po�no�wać
roz�wią�za�nia,�któ�re�są�na�praw�dę�istot�ne�i�da�ją�okre�ślo�ną
war�tość.�Zaproponowanie�wymiernych�korzyści�bardzo
pomaga�w�pozyskaniu�potencjalnych�zleceniodawców.

Ka�rie�ra�za�wo�do�wa�Ma�riu�sza�Ga�lew�skie�go
od�po�cząt�ku�zwią�za�na�jest�z�ki�nem.�Po�ukoń�-
cze�niu� za�rzą�dza�nia� i� mar�ke�tin�gu� w� Szko�le
Głów�nej�Han�dlo�wej�roz�po�czął�pra�cę�w�cen�-
tra�li�Si�lver�Scre�en.�W�2008�ro�ku�prze�niósł�się
do�Mul�ti�ki�na,�gdzie�pra�cu�je�do�dzi�siaj.�Ja�ko
kie�row�nik� dzia�łu� sprze�da�ży� kor�po�ra�cyj�nej
za�rzą�dza�gru�pą�22�przed�sta�wi�cie�li,�któ�rzy�or�-
ga�ni�zu�ją�wy�da�rze�nia�z�za�kre�su�MI�CE�w�21
ki�nach� wcho�dzą�cych� w� skład� sie�ci,� usy�tu�-
owa�nych�w�naj�więk�szych�pol�skich�mia�stach.
Są� to� kon�fe�ren�cje� sprze�da�żo�we,� kon�gre�sy
me�dycz�ne� i� sto�wa�rzy�szeń�bran�żo�wych�oraz
szko�le�nia�dla�pra�cow�ni�ków.�Rocz�nie�or�ga�ni�-
zo�wa�nych�jest�oko�ło�500�te�go�ty�pu�im�prez,�z

cze�go�naj�wię�cej�w�Mul�ti�ki�nie�w�sto�łecz�nych
Zło�tych�Ta�ra�sach.�W�mi�ja�ją�cym�ro�ku�od�był
się�tu�m.in.�kon�gres�Sto�wa�rzy�sze�nia�Bran�ży
In�ter�ne�to�wej�IAB�czy�kon�fe�ren�cja�Ne�tii�„Biz�-
nes�to�Roz�mo�wy”,�któ�re�zgro�ma�dzi�ły�po�ok.
900�uczest�ni�ków.�
Waż�nym� wy�da�rze�niem� był� rów�nież� ro�ad�-

show� Mi�che�lin� Pol�ska,� który� od�był� się� na
prze�ło�mie�lu�te�go�i�mar�ca�w�dzie�wię�ciu�Mul�ti�-
ki�nach�na�te�re�nie�ca�łe�go�kra�ju.�Ma�riusz�Ga�-
lew�ski�za�an�ga�żo�wa�ny�jest�tak�że�w�ko�or�dy�na�-
cję�ak�cji�mar�ke�tin�go�wych�i�pro�gra�mów�lo�jal�-
no�ścio�wych,� re�ali�zo�wa�nych� po�przez� za�kup
ku�po�nów�i�ko�dów�na�bi�le�ty�do�ki�na.�Jak�mó�-
wi,� naj�waż�niej�szą� róż�ni�cą� mię�dzy� ki�na�mi�
a� obiek�ta�mi� ho�te�lo�wo�-kon�fe�ren�cyj�ny�mi� jest
ja�kość� prze�ka�zu� i� od�biór� in�for�ma�cji� przez
uczest�ni�ków.� Wy�świe�tle�nie� pre�zen�ta�cji� na
wiel�kim� ekra�nie� ki�na,� rów�nież�w�3D�mo�że
znacz�nie�pod�nieść�jej�atrak�cyj�ność.�Do�pra�cy
naj�bar�dziej�mo�ty�wu�je� go� cią�głe� po�szu�ki�wa�-
nie� no�wych� wy�zwań.� Mi�mo� na�tło�ku� obo�-
wiąz�ków�za�wsze�znaj�dzie�czas�na�sport,�do�-
brą�książ�kę�i...�ki�no.�

Ma riusz 
ga lew ski
kie row nik ds. sprze da ży 
kor po ra cyj nej, Mul ti ki no

W�la�tach�2004-2006�peł�ni�ła�funk�cję�pre�ze�-
sa�Co�nven�tion�Bu�re�au�Wro�cław,�po�czym�ob�-
ję�ła� sta�no�wi�sko� pre�ze�sa� za�rzą�du� we� wro�-
cław�skiej�Ha�li� Stu�le�cia.�Od� 2003� ro�ku� jest
dy�rek�to�rem� Mię�dzy�na�ro�do�we�go� In�sty�tu�tu
Stu�diów�nad�Kul�tu�rą�i�Edu�ka�cją�w�Dol�no�ślą�-
skiej�Szko�le�Wyż�szej.�Stu�dio�wa�ła�an�tro�po�lo�-
gię� kul�tu�ro�wą� w� Sta�nach� Zjed�no�czo�nych,
naj�pierw�w�Tem�ple�Uni�ve�rsity,�w�Fi�la�del�fii,�a
po�tem�w�New�Scho�ol�for�So�cial�Re�se�arch,�w
No�wym�Jor�ku,�gdzie�uzy�ska�ła�ty�tuł�dok�to�ra.�
Kom�pleks�Ha�li�Stu�le�cia,�któ�rą�za�rzą�dza�jest

hi�sto�rycz�nym�bu�dyn�kiem,�któ�ry� zo�stał�wpi�-

sa�ny�na�li�stę�UNE�SCO,�do�sto�so�wa�nym�jed�-
nak�do�po�trzeb�ryn�ku�w�XXI�wie�ku.�Jed�nym
z� naj�waż�niej�szych� przed�się�wzięć�Ha�ny� Ce�-
rvin�ko�vej�by�ło�te�go�rocz�ne�otwar�cie�Re�gio�nal�-
ne�go�Cen�trum�Tu�ry�sty�ki�Biz�ne�so�wej�wła�śnie
przy�Ha�li� Stu�le�cia� oraz� to�wa�rzy�szą�ca� te�mu
wy�da�rze�niu�kon�fe�ren�cja�„No�we�tren�dy�w�tu�-
ry�sty�ce�biz�ne�so�wej�z�per�spek�ty�wy�na�byw�cy”.
Nie�wąt�pli�wie� stwo�rze�nie� te�go� cen�trum� jest
naj�więk�szym� suk�ce�sem� Ha�ny� Ce�rvin�ko�vej�
i� jej�ze�spo�łu�w�mi�ja�ją�cym�ro�ku.�Dzię�ki�nim
po�wstał�we�Wro�cła�wiu�pro�fe�sjo�nal�ny,�w�peł�-
ni�wy�po�sa�żo�ny�obiekt,� ide�al�ny�do�or�ga�ni�zo�-
wa�nia�kon�fe�ren�cji,�kon�gre�sów�i�in�nych�wy�da�-
rzeń� biz�ne�so�wych.� Ko�lej�nym� rów�nie� waż�-
nym�efek�tem�jej�sta�rań�jest�za�koń�cze�nie�re�-
mon�tu�ele�wa�cji�i�okien�sa�mej�Ha�li�Stu�le�cia.�
Ha�na� Ce�rvin�ko�va� bie�rze� udział� w� wie�lu

kon�fe�ren�cjach,� po�ru�sza�ją�cych� pro�ble�ma�ty�kę
bran�ży� MI�CE.� We� współ�pra�cy� z� klien�tem
waż�ne�jest�dla�niej�wspól�ne�opra�co�wy�wa�nie
opty�mal�nej�ofer�ty,�któ�ra�bę�dzie�do�sto�so�wa�na
do�je�go�po�trzeb�i�moż�li�wo�ści.�

Ha na 
Ce rvin ko va
pre zes za rzą du, WP Ha la Lu do wa 
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Jest�ab�sol�wen�tem�za�rzą�dza�nia�i�mar�ke�tin�-
gu�na�Uni�wer�sy�te�cie�Ja�giel�loń�skim.�Ka�rie�rę
za�wo�do�wą�za�czął�w�2001�r.,�kie�dy�zo�stał�re�-
zy�den�tem�bry�tyj�skich�kon�tra�hen�tów�Gru�py
Trip�w�Pol�sce.�Kil�ka�ra�zy�zmie�niał�sta�no�wi�-
sko�w�ra�mach�jej�struk�tu�ry.�Z�re�zy�den�ta�stał
się�pra�cow�ni�kiem�dzia�łu� sprze�da�ży,�po�tem
je�go� ma�na�ge�rem.� Od� 2007� ro�ku� pra�ca�
Da�riu�sza�Ja�ku�bia�ka�ukie�run�ko�wa�na�jest�na
roz�wój�Ho�te�lu�Ossa�Con�gress�&�Spa.�
Za�rzą�dza� 300-oso�bo�wym� ze�spo�łem.�

W�pra�cy�i�biz�ne�sie�kie�ru�je�się�za�sa�dą�pie�lę�-
gno�wa�nia� do�brych� re�la�cji� z� oto�cze�niem,

opar�tych�na�za�ufa�niu�i�otwar�to�ści.�–�Za�sa�da
fa�ir�play�jest�dla�mnie�naj�waż�niej�sza�–�mó�-
wi.� Współ�pra�cow�ni�cy� po�strze�ga�ją� go� ja�ko
sze�fa� –� przy�ja�cie�la,� któ�ry� za�wsze� znaj�du�je
czas�na�roz�mo�wę�z�ni�mi.�Da�riusz�Ja�ku�biak
za� szcze�gól�nie� waż�ne� uzna�je� za�gad�nie�nia�
z� za�kre�su�Cor�po�ra�te�So�cial�Re�spon�si�bi�li�ty.
Jak� twier�dzi,� od�po�wie�dzial�ność� spo�łecz�na
to� te�mat� na� sta�łe� wpi�sa�ny� w� dzia�łal�ność
Gru�py� Trip,� od� po�cząt�ku� jej� dzia�łal�no�ści,
za�nim�jesz�cze�ha�sło�CSR�za�czę�ło�być�„mod�-
ne”.�Przy�ja�zne�śro�do�wi�sku� tech�no�lo�gie�za�-
sto�so�wa�no� już� przy� pro�jek�to�wa�niu� Ossy.
Kul�ty�wo�wa�ne�są�tak�że�do�bre�re�la�cje�z�lo�kal�-
ną� spo�łecz�no�ścią.� Sam� Da�riusz� Ja�ku�biak
na�le�ży�do�po�wia�to�wej�ra�dy�za�trud�nie�nia.
Do�naj�więk�szych�osią�gnięć�2010�ro�ku�za�li�-

cza� przy�go�to�wa�nie� kon�cep�cji� sce�na�riu�sza�
i�nad�zór�nad�prze�bie�giem�ju�bi�le�uszu�20-le�cia
Gru�py� Trip,� w� któ�rym� uczest�ni�czy�ło� 1600
osób�oraz�przy�go�to�wa�nie�pro�jek�tu�te�atral�ne�-
go�dla�ho�te�lu�Ossa�wraz�z�Te�atrem�Kwa�drat.

Da riusz 
Ja ku biak
dy rek tor, Ho te l Ossa 
Con gress & spa

Naj�więk�szy�wpływ�na�je�go�ży�cie�za�wo�do�we�mia�ła
zmia�na�za�ję�cia�ze�sprze�daw�cy�–�or�ga�ni�za�to�ra�even�-
tów�na�oso�bę�za�rzą�dza�ją�cą�du�żym�obiek�tem�kon�fe�-
ren�cyj�no�-ho�te�lo�wym.�Choć�po�czu�cie�suk�ce�su�uza�leż�-
nia�od�uzna�nia�wśród�współ�pra�cow�ni�ków,�lu�bi�cza�-
sem�za�po�mnieć�o�pra�cy.�Po�świę�ca�wte�dy�czas�na
dba�nie�o�kon�dy�cję�fi�zycz�ną�lub�wyj�ścia�do�te�atru.

Biz�nes�to�dla�niej�uza�leż�nie�nie�od�te�le�fo�nu�ko�mór�ko�we�-
go,�kom�pu�te�ra�i�ze�gar�ka.�Nie�na�rze�ka,�prze�ciw�nie,�cie�-
szy�się,�kie�dy�prze�kra�cza�ba�rie�ry�kul�tu�ro�we�fi�na�li�zu�jąc
umo�wy�mię�dzy�Hisz�pa�nem,�Fran�cu�zem�i�Chor�wa�tem
al�bo�gdy�dzwo�nią�do�niej�współ�pra�cow�ni�cy�i�klien�ci.
Że�by�tej�ra�do�ści�nie�stra�cić,�sta�ra�się�nie�my�śleć�o�pra�-
cy�w�do�mu.�W�za�po�mnie�niu�po�ma�ga�ją�jej�no�we�bu�ty,
no�we�książ�ki�i�ko�lek�cja�płyt�Ma�ry�lin�Man�so�na.

Se�ba�stian�Ma�ro�na�gra�uczci�wie.�Nie�pró�bu�je�wkra�-
czać�na�po�let�ko�agen�cji�even�to�wych�ani�nie�fa�wo�ry�-
zu�je�wy�bra�nych�klien�tów.�Nie�ste�ty�za�uwa�ża,�że�
fa�ir�play�prze�sta�je�obo�wią�zy�wać�w�bran�ży�–�kon�ku�-
ren�ci�de�spe�rac�ko�ob�ni�ża�ją�ce�ny�do�gra�nic�ren�tow�-
no�ści,�pod�ko�pu�jąc�ca�ły�ry�nek.�To�nie�je�dy�ny�pro�blem
ho�te�la�rzy,�któ�rzy�bo�ry�ka�ją�się�też�z�du�żą�ro�ta�cją�per�-
so�ne�lu�skut�ku�ją�cą�spa�da�ją�cą�ja�ko�ścią�usług.

Miał�być� le�śni�kiem�w�Ta�trzań�skim�Par�ku
Na�ro�do�wym,�ale�zmie�nił�zda�nie�i�w�2002�ro�-
ku�zwią�zał�się�z�ho�te�lem�Mer�cu�re�Ka�spro�wy.
Nie�ża�łu�je,�bo�je�go�ka�rie�ra�jest�po�twier�dze�-
niem� teo�rii,� że�w� jed�nej� fir�mie�moż�na�wy�-
star�to�wać�z�sze�re�go�wej�po�sa�dy�i�do�trzeć�do
kie�row�ni�czych�sta�no�wisk.�Awan�se�na�stę�po�-
wa�ły�co�dwa�la�ta�–�naj�pierw�z�bar�ma�na�stał
się�go�spo�da�rzem�sa�li,�po�tem�F&B�ma�na�ge�-
rem,�by�w�2008�ro�ku�za�siąść�na�fo�te�lu�kie�-
row�ni�ka� ds.� sprze�da�ży.� Dziś� do� je�go� obo�-
wiąz�ków� na�le�ży� po�zy�ski�wa�nie� no�wych
klien�tów,� utrzy�my�wa�nie� do�brych� re�la�cji�
z�ak�tu�al�ny�mi�part�ne�ra�mi�oraz�współ�two�rze�-

nie�rocz�ne�go�bu�dże�tu.�Od�po�wia�da�tak�że�za
re�ali�za�cję� sprze�da�ży� w� seg�men�cie�MI�CE� –
zaj�mu�je�się� two�rze�niem�ofert�biz�ne�so�wych,
nad�zo�rem� nad� pra�cą� dzia�łu� oraz� pla�no�wa�-
niem�rocz�nej�stra�te�gii�sprze�da�żo�wej.�Wie�dzę
prak�tycz�ną�uzu�peł�nia�o�teo�rię,�stu�diu�jąc�na
Wy�dzia�le�Za�rzą�dza�nia�Uni�wer�sy�te�tu�Eko�no�-
micz�ne�go�w�Kra�ko�wie.
Lo�ka�li�za�cja�ho�te�lu�spra�wia,�że�część�or�ga�-

ni�zo�wa�nych�even�tów� to�wy�da�rze�nia�o�cha�-
rak�te�rze�spor�to�wym.�Oprócz�ty�po�wych�kon�-
fe�ren�cyj�nych�czy� tar�gów�Se�ba�stian�Ma�ro�na
nad�zo�ru�je� in�te�gra�cyj�ne� im�pre�zy� nar�ciar�skie
czy� trud�ne� lo�gi�stycz�nie,� a� za�ra�zem� istot�ne
wi�ze�run�ko�wo,� ban�kie�ty� pod�czas� za�wo�dów
Pu�cha�ru�Świa�ta�w�sko�kach.�
Kie�dy�mo�wa� o� naj�cie�kaw�szych� i� naj�waż�-

niej�szych�even�tach�2010� ro�ku,�Ma�ro�na�nie
chce�po�da�wać�kon�kret�nych�nazw.�Za�god�ne
uwa�gi�osią�gnię�cie�uzna�je�m.in.�zor�ga�ni�zo�wa�-
nie� ogól�no�pol�skiej� kon�fe�ren�cji� me�dycz�nej
dla� dia�be�to�lo�gów� na� po�nad� 900� osób,� ale
uwa�ża,� że� w� kry�zy�so�wych� re�aliach� każ�da
uda�na�du�ża�im�pre�za�jest�suk�ce�sem.�

sebastian
Marona
kierownik ds. sprzedaży,
Mercure kasprowy zakopane 

Jest� na� szczy�tach� fir�mo�wej� hie�rar�chii,� ale
de�kla�ru�je�sza�cu�nek�dla�wy�sił�ku�każ�de�go�pra�-
cow�ni�ka�sie�ci.�Mo�że�dla�te�go,�że�sa�ma�swo�ją
ka�rie�rę�za�czy�na�ła�od�pra�cy�w�re�cep�cji.�Szcze�-
ble� za�wo�do�wej�dra�bi�ny�po�ko�ny�wa�ła�bar�dzo
szyb�ko� i� od� ra�zu� zna�la�zła� się� w� pierw�szej�
li�dze�–�by�ła�key�ac�co�unt�ma�na�gerem�i�dy�rek�-
torem�sprze�da�ży�w�ho�te�lach�Mar�riott�i�Star�-
wo�od.� Dziś� w� Grupie� Hotelowej� Or�bis�
– partnerze�Accor�w�Polsce�– usta�la�i�wdra�ża
stra�te�gię� sprze�da�ży� oraz� od�po�wia�da� za� do�-
radz�two�w�or�ga�ni�zo�wa�niu�spo�tkań.�Pod�le�ga�-
ją� jej�wszyst�kie�pol�skie�ho�te�le� sie�ci.�Bez�po�-
śred�nio� współ�pra�cu�je� z� sied�mio�oso�bo�wym

ze�spo�łem,�nad�zo�ru�je�też�pra�cow�ni�ków�dzia�-
łów� sprze�da�ży� w� 60� ho�te�lach� w� Pol�sce.�
W� 2010� ro�ku�mia�ła� do� czy�nie�nia� z� nie�mal
wszyst�ki�mi�ro�dza�ja�mi�even�tów.�W�re�pre�zen�-
to�wa�nych�przez�nią�obiek�tach�od�by�wa�ły�się
zło�żo�ne� lo�gi�stycz�nie� kon�fe�ren�cje� far�ma�ceu�-
tycz�ne,� even�ty� zwią�za�ne� z�wpro�wa�dze�niem
no�we�go�pro�duk�tu�czy�spo�tka�nia�mo�ty�wa�cyj�-
ne�i�in�te�gra�cyj�ne.�Do�naj�więk�szych�współ�or�-
ga�ni�zo�wa�nych�przez�Ma�rię�Łu�ka�siak�wy�da�-
rzeń� na�le�ża�ły� Eu�ro�pej�skie� Let�nie� Igrzy�ska
Olim�piad�Spe�cjal�nych�oraz�Mi�cro�soft�Ima�gi�-
ne�Cup,�mię�dzy�na�ro�do�wy�kon�kurs�tech�no�lo�-
gicz�ny�dla�stu�den�tów.�Ma�ria�Łu�ka�siak�ob�ser�-
wu�je�bran�żę�MI�CE�we�wszyst�kich�aspek�tach,
to�też�do�brze�zna�tra�pią�ce�ją�bo�lącz�ki.�Jej�zda�-
niem�naj�więk�sze�pro�ble�my�ryn�ku�even�to�we�-
go� to� ro�dzą�cy�nad�mier�ne�ocze�ki�wa�nia�brak
świa�do�mo�ści� zróż�ni�co�wa�nia� MI�CE� wśród
klien�tów�oraz�am�bi�cje�wal�czą�cych�o�zle�ce�nia
agen�cji,� któ�re� za�miast� dzia�łać� w� wy�bra�nej
dzie�dzi�nie,� po�dej�mu�ją� się� kom�plek�so�wych
re�ali�za�cji�prze�kra�cza�ją�cych�ich�moż�li�wo�ści.

Ma ria 
Łu ka siak
dy rek tor sprze da ży glo bal nej, 
grupa Hotelowa Or bis 
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Od�1992�ro�ku�jest�nie�zmien�nie�zwią�za�na�z
bran�żą�ho�te�lar�ską,�w�Pol�sce�i�za�gra�ni�cą,�dla�-
te�go�nie�któ�rych�mo�że�zdzi�wić�fakt,�że�ukoń�-
czy�ła�stu�dia�na�wy�dzia�le�Ry�bac�twa�Mor�skie�-
go�i�Tech�no�lo�gii�Żyw�no�ści�w�Aka�de�mii�Rol�-
ni�czej� w� Szcze�ci�nie.� Pra�co�wa�ła� ko�lej�no� w
ho�te�lach�w�Szcze�ci�nie,�Mo�skwie,�na�Ja�maj�-
ce,� w� Kra�ko�wie� i� War�sza�wie,� by� w� lip�cu
2010�ro�ku�ob�jąć�ak�tu�al�ne�sta�no�wi�sko.�
Biz�nes�to�dla�niej�sy�no�nim�przed�się�bior�-

czo�ści� i� suk�ce�su.� Współ�pra�cow�ni�cy� po�-
strze�ga�ją� Mo�ni�kę� Sim�mons� ja�ko� „li�de�ra,

or�ga�ni�za�to�ra� i� mo�ty�wa�to�ra”.� Ona� sa�ma
twier�dzi,�że�oso�ba�nie�ela�stycz�na�i�bez�wy�-
obraź�ni� nie� ma� cze�go� szu�kać� w� ho�te�lar�-
stwie.�–�Nie�wy�obra�żam�so�bie�wy�ko�ny�wa�-
nia� tej� pra�cy� bez� ela�stycz�ne�go� po�dej�ścia
oraz� bez� zdol�no�ści� „ga�sze�nia� po�ża�rów”�
i�znaj�do�wa�nia�roz�wią�zań�ad hoc –�za�pew�-
nia.�Ubo�le�wa�nad�tym,�że�kon�ku�ru�ją�cym�ze
so�bą�na�tym�sa�mym�ryn�ku�obiek�tom,�bra�-
ku�je� umie�jęt�no�ści� współ�pra�cy.� Ja�ko� pro�-
blem�po�strze�ga� też�za�trud�nia�nie�osób�bez
kwa�li�fi�ka�cji� i� do�świad�cze�nia� oraz� po�wie�-
rza�nie�przy�pad�ko�wym�lu�dziom�opie�ki�nad
klien�tem.
Każ�de� or�ga�ni�zo�wa�ne� wy�da�rze�nie� sta�ra

się�trak�to�wać�ja�ko�szcze�gól�ne,�nie�za�leż�nie
od�roz�mia�ru.�Pod�kre�śla,�że�nie�któ�re,�z�po�-
zo�ru� ła�twe� re�ali�za�cje,� oka�zu�ją� się� być
skom�pli�ko�wa�ne,� dla�te�go� im� tak�że� trze�ba
po�świę�cić� du�żo� cza�su.� Że�by� zre�lak�so�wać
się�po�pra�cy,�po�świę�ca�się�swo�je�mu�hob�by
–�ro�bi�bi�żu�te�rię.

Mo ni ka 
sim mons
dy rek tor sprze da ży 
i mar ke tin gu, Le Me ri dien Bri stol

Ba�rie�ry�kul�tu�ro�we�prze�kro�czy�ła,�gdy�wy�je�cha�ła�na
dwa�la�ta�na�Ja�maj�kę.�Tam�zy�ska�ła�spo�kój�du�cha�
i�na�uczy�ła�się�ce�nić�ma�łe�rze�czy.�Jed�no�cze�śnie�
wy�jazd�z�Pol�ski�i�pra�ca�w�za�gra�nicz�nych�ho�te�lach
mia�ły�naj�więk�szy�wpływ�na�jej�ży�cie�za�wo�do�we.�
By�ło�to�źró�dło�wie�dzy,�do�świad�cze�nia�oraz�lek�cja
to�le�ran�cji�i�po�ko�ry.�

To�lu�dzie�mo�ty�wu�ją�ją�do�pra�cy.�Zwłasz�cza�człon�ko�-
wie�jej�ze�spo�łu.�Sta�ra�się�ce�le�bro�wać�z�ni�mi�każ�dy,
na�wet�naj�mniej�szy�suk�ces.�Przy�zna�je,�że�ma�na�ge�-
rom�ła�twiej�jest�za�uwa�żyć�efekt�spek�ta�ku�lar�nej�
im�pre�zy,�ale�by�wa,�że�trud�niej�do�strzec�mniej�sze,�
co�dzien�ne�„skła�do�we”�pra�cy�te�amów.

Czu�je�sa�tys�fak�cję,�gdy�w�ho�te�lu�jest�wie�lu�go�ści.�
Do�pra�cy�mo�ty�wu�je�go�uśmiech�na�twa�rzach�osób,
dla�któ�rych,�i�z�któ�ry�mi�pra�cu�je.�Sta�ra�się�po�stę�po�-
wać�tak,�aby�za�wsze�i�każ�de�mu�móc�spoj�rzeć�
w�oczy.�Pro�blem,�na�któ�ry�zwra�ca�uwa�gę�to�brak
ho�li�stycz�nej�po�li�ty�ki�i�wspar�cia�agend�rzą�do�wych
przy�roz�wo�ju�bran�ży�MI�CE.�Że�by�nie�my�śleć�o�pra�cy
w�do�mu�–�słu�cha�mu�zy�ki.�Za�wsze�znaj�dzie�czas�
na�za�ba�wę�z�sy�nem.

Czło�wiek,�któ�ry�w�2010�ro�ku�uczest�ni�czył
w� po�wsta�wa�niu� dwóch� no�wych� obiek�tów
kon�fe�ren�cyj�nych� –� Ho�te�lu� Re�mes� Sport� &
Spa�oraz�kom�plek�su�kon�fe�ren�cyj�ne�go�Olan�-
dia.�W�pierw�szym�z�nich,�do�li�sto�pa�da�współ�-
or�ga�ni�zo�wał�120�róż�ne�go�ty�pu�spo�tkań,�m.in.
cy�klicz�ne�szko�le�nia�i�kon�fe�ren�cje�dla�Kul�czyk
Tra�dex�oraz�8.�Tur�niej�Re�mes�Cup,�w�któ�rym
przez� pięć� dni,� każ�de�go� dnia,� udział� bra�ło�
5�tys.�osób.�W�dru�gim�obiek�cie�współ�two�rzył
m.in.� wa�run�ki� do� or�ga�ni�zo�wa�nia� spo�tkań
ple�ne�ro�wych�dla�10�tys.�go�ści�oraz�opra�co�wy�-
wał� dzia�ła�nia� zwią�za�ne� z�po�li�ty�ką�CSR,�od
ini�cja�tyw�na�rzecz�lo�kal�nej�spo�łecz�no�ści,�po�-
przez� edu�ka�cyj�ną� ro�le� skan�se�nu,� aż� do� za�-

gad�nień� zwią�za�nych� z� ochro�ną� śro�do�wi�ska�
i�ob�sza�rem�Na�tu�ra�2000,�na�któ�rym�znaj�du�je
się� kom�pleks.� Zie�liń�ski� za�an�ga�żo�wa�ny� był
tak�że� w� pro�ces� we�ry�fi�ka�cji� obu� obiek�tów�
w�Wiel�ko�pol�sce�na�cen�tra�po�by�to�we�pod�czas
Eu�ro�2012.�Na�co�dzień�kie�ru�je�pię�cio�oso�bo�-
wym�ze�spo�łem.�Do�je�go�głów�nych�obo�wiąz�-
ków� na�le�żą� kre�acja� i� wdra�ża�nie� pla�nów
sprze�da�żo�wo�-mar�ke�tin�go�wych� oraz� na�wią�-
zy�wa�nie� re�la�cji� B2B.�Na�le�ży� do�Wiel�ko�pol�-
skiej�Or�ga�ni�za�cji�Tu�ry�stycz�nej�oraz�Lech�Bu�-
si�ness� Club,� bie�rze� udział� w� spo�tka�niach
bran�żo�wych�(To�ur�Sa�lon�Po�znań,�Me�etings
Po�land� Expo,� ITB� Ber�lin),� czyn�nie� udzie�la
się�na�kon�fe�ren�cjach�or�ga�ni�zo�wa�nych�przez
In�sty�tut�Ryn�ku�Ho�te�lar�skie�go�oraz�Con�cept
Me�dia�z�za�kre�su�za�rzą�dza�nia�w�ho�te�lar�stwie
oraz�sprze�da�ży�i�mar�ke�tin�gu.�Ma�te�usz�Zie�liń�-
ski�jest�ab�sol�wen�tem�za�rzą�dza�nia�na�Uni�wer�-
sy�te�cie�im.�Ada�ma�Mic�kie�wi�cza�w�Po�zna�niu.
Z�bran�żą�ho�te�lar�ską�zwią�za�ny�od�po�nad�sied�-
miu�lat�–�przez�czte�ry�pierw�sze�na�sta�no�wi�-
sku� spe�cja�li�sty� ds.� sprze�da�ży� i� mar�ke�tin�gu�
w�ho�te�lach�i�pa�ła�cach�w�Polsce�i�USA,�przez
trzy�na�stęp�ne�–�sa�les�ma�na�ge�ra�NH�Po�znań.�

Ma te usz 
zie liń ski
dy rek tor sprze da ży i mar ke tin gu,
Ho te l re mes sport & spa 
(no mi na cja), obec nie Olan dia

Z�bran�żą�ho�te�lar�ską�zwią�za�ła� się�w�2001
ro�ku,� obej�mu�jąc� po�sa�dę� sa�les� ma�na�ge�ra�
w� Ho�te�lu� Jan� III� So�bie�ski.� Od� 2002� ro�ku
pra�cu�je�w�Ho�te�lu�Mar�riott�–�naj�pierw� ja�ko
sa�les�ma�na�ger,�na�stęp�nie� ja�ko�ac�co�unt�ma�-
na�ger,�a�od�2008�r.�ja�ko�dy�rek�tor�sprze�da�ży.
W�pra�cy�od�po�wia�da�m.in.�za�kre�owa�nie�po�li�-
ty�ki� sprze�da�żo�wej,� kre�owa�nie� i� wdra�ża�nie
stan�dar�dów�pra�cy�ze�spo�łu�dzia�łu�sprze�da�ży
(co�aching�i�mo�ty�wo�wa�nie),�nad�zór�me�ry�to�-
rycz�ny� nad� re�ali�za�cją� za�dań� han�dlo�wych.
Prze�pro�wa�dza� tak�że� ana�li�zy� efek�tyw�no�ści
dzia�łań�han�dlo�wych,�do�ra�dza�w�za�kre�sie�re�-
kru�ta�cji�i�roz�wo�ju�za�wo�do�we�go,�a�tak�że�bu�-

du�je� wi�ze�ru�nek� re�pre�zen�to�wa�ne�go� obiek�tu
w�re�la�cjach�biz�ne�so�wych.
Naj�więk�szy� wpływ� na� ży�cie� za�wo�do�we

Mał�go�rza�ty�Szew�czyk�mia�ły...�jej�dzie�ci.�Przy�-
zna�je,�że�to�dzię�ki�nim�na�uczy�ła�się�kre�atyw�-
no�ści,� per�fek�cyj�nej� or�ga�ni�za�cji,� wy�trwa�ło�ści
w� dą�że�niu� do� ce�lu,� cier�pli�wo�ści� oraz� prze�-
zwy�cię�ża�nia�prze�ciw�no�ści.�–�Wszyst�ko�to�wy�-
ko�rzy�stu�ję� na� co� dzień�w� swo�ich� obo�wiąz�-
kach� w� pra�cy� –� pod�kre�śla.� Wy�da�je� się,� że
szcze�gól�nie�ce�ni�kre�atyw�ność,�po�nie�waż�dą�ży
do�te�go,�aby�we�współ�pra�cy�z�klien�tem�uni�-
kać� po�wie�la�nia� sza�blo�nów.�Ofer�ta� po�win�na
być�od�po�wie�dzią�na�ocze�ki�wa�nia�kon�kret�ne�-
go�part�ne�ra�biz�ne�so�we�go.�Każ�de�mu�klien�to�-
wi�przy�dzie�la�ny�jest�opie�kun,�czło�nek�ze�spo�-
łu�Mał�go�rza�ty�Szew�czyk,�któ�ry�po�zo�sta�je�do
dys�po�zy�cji�prak�tycz�nie�24�go�dzi�ny�na�do�bę.
Naj�więk�szym�pro�ble�mem�bran�ży�jest�we�dług
niej�cią�gły�brak�od�po�wied�niej�pro�mo�cji�Pol�ski
i� sa�mej� War�sza�wy,� ja�ko� miejsc� go�to�wych
przy�jąć�mię�dzy�na�ro�do�we,�du�że�im�pre�zy,�czy
też�wy�da�rze�nia�kul�tu�ral�ne.�

Mał go rza ta
szew czyk
dy rek tor sprze da ży, 
Ho tel Mar riott
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CAtEgOry: COrPOrAtE MEEtINg PLANNEr

Personality of the year MICE Poland 2010
BArBArA HENsEL, internal communications and events manager, 
sanofi-Aventis.
Hensel�has�spent�the�last�sixteen�years�with�the�company,�where�she
first�held�the�position�of�a�marketing�specialist,�then�a�congress�officer,
an�event�and�congress�manager,�and�finally�the�present-day�post.�Since
Hensel�believes�that�publicity�is�indispensable�for�a�successful�event,
she�particularly�enjoys�her�current�range�of�tasks,�which�enables�her�
to�develop�significant�and�spectacular�projects.��

Nominees 
kAtArzyNA ADAMCzyk, director of Corporate Marketing Bureau, 
BrE Bank sA.
A�graduate�of�the�Faculty�of�Modern�Languages�at�the�University�
of�Warsaw�(major�–�English�Studies)�and�the�Public�Relations�post-
graduate�studies�at�the�Warsaw�School�of�Economics.�Since�January
2009�with�BRE�Bank,�where�she�manages�a�team�of�several�young�
and�dynamic�employees.�Adamczyk’s�tasks�include,�i.a.�organising�
and�developing�concepts�of�all�types�of�business�meetings�and
integration/training�events.�

MAgDALENA gALIńskA (Heinrich), purchasing manager, Polpharma. 
Galińska�began�her�professional�career�with�Polska�Telefonia�Cyfrowa,
later�moving�on�to�Meetings�Management�and�HBO�Polska.�Since�2005
with�Polpharma,�where�she�initially�held�the�position�of�an�events�and
tourism�services�purchaser�and�currently�is�the�purchasing�manager�
of�the�event�section.�A�graduate�of�the�Faculty�of�Journalism�at�the
University�of�Warsaw�and�undergraduate�studies�on�tourist�traffic
services�and�organisation.�

ANEttA gOŁDA, brand Pr manager, Żywiec sprzedaż i Dystrybucja. 
Holds�current�position�since�2009,�earlier�worked�in�the�sales
department�of�the�Grupa�Żywiec�head�office,�first�as�a�sales
development�manager,�then�for�two�years�as�a�brand�development
manager.�Participated�in,�i.a.�the�organisation�of�the�Heineken�Open’er
Festival�(approx.�60�000�spectators)�and�the�Męskie�Granie�project
endorsed�by�the�Żywiec�brand.�

BArBArA kOPEr-OCHELskA, associate conference and events
director, tu Allianz Polska. 
A�graduate�of�the�Faculty�of�Organisation�and�Management�at�the
University�of�Warsaw.�Since�1997�with�TU�Allianz�Polska,�where�she
climbed�up�the�career�ladder�and�at�present�organises�all�types�of
meetings�for�the�company’s�employees�and�business�partners,�groups
ranging�from�30�to�1200�participants.�She�is�also�involved�in�projects�
of�events�sponsored�by�TU�Allianz.�Conferences,�events�and�incentives
are�a�permanent�component�of�the�company’s�marketing�strategy.��

DOMINIkA krAŚkO-BIAŁEk, vice president, Aviva group in Poland. 
Joined�the�company�in�2008�and�is�responsible�for�marketing,�with�which
her�career�has�been�connected�with�since�1994.�Prior�to�Aviva,�she�was
marketing�director�at�TC�Dębica�SA�and�Goodyear�Dunlop�Tires�Polska,
as�well�as�management�board�member�of�the�Goodyear�Polska�group.��
A�graduate�of�the�Faculty�of�Management�at�the�University�of�Warsaw.
Served�numerous�times�as�a�jury�member�of�marketing�competitions,
such�as�Effie�Awards,�Golden�Arrow�and�Superbrands.�Commissions
events�for�head�office�employees�and�reward�trips�for�sales�agencies.�

PIOtr MALEsA, trade marketing director, grupa tP. 
Masters�degree�in�economics�(Warsaw�School�of�Economy).�Currently
works�on�his�Master�of�Business�Administration�and�participates�in
cyclic�Talent�Pool�workshops.�Malesa�remains�connected�with�PTK
Centertel�ever�since�the�beginning�of�his�professional�career�in�2001.�
He�is�responsible�for,�i.a.�special�events,�introducing�new�products,
managing�sales�competitions�and�reward�trips,�designing�trade
marketing�materials�and�tools.�

MArIANNA PErkA, meetings organization specialist, servier Polska. 
Masters�degree�in�jurisprudence.�Since�2004�with�Servier�Polska,�where
she�manages�the�comprehensive�organisation�of�company�meetings,
both�internal�and�external,�the�cooperation�with�contracting�parties,�
as�well�as�the�optimisation�of�business�travel�costs.�Predominantly�due
to�the�character�of�its�activity,�Perka’s�company�eagerly�participates�in
such�CSR�undertakings�as�the�initiative�of�making�donations�to�a�bone
marrow�bank,�carried�out�among�its�employees.��

kAtArzyNA WILCzEWskA, public affairs manager, 
kompania Piwowarska. 
Masters�degree�in�sociology,�a�graduate�of�the�Adam�Mickiewicz
University�in�Poznań.�In�the�brewing�industry�since�1996,�when�she�co-
created�a�PR�section�for�Lech�Browary�Wielkopolski.�Wilczewska�spent
three�years�developing�the�internal�communication�of�Kompania
Piwowarska,�mainly�working�on�the�company’s�communication�tools
and�initiatives�connected�with�the�construction�of�its�positive�image
among�employees.�Also�supervises�the�organisation�of�events.�

krzysztOF zAJkOWskI, marketing manager, Adecco Poland. 
A�graduate�of�the�Faculty�of�Management�(University�of�Warsaw)�
in�marketing�and�management.�Boasting�seven�years�of�experience�
in�marketing�and�PR,�Zajkowski’s�career�encompassed�both�major
companies�(DHV)�and�local�advertising�agencies�(Art.�Machina,�Enaf).
With�Adecco�since�2007,�Zajkowski’s�current�tasks�include�the
management�of�all�marketing,�PR�and�CSR�undertakings�of�its�Polish
branch,�and�the�implementation�of�training�meetings,�conferences�
and�incentive�events.

CAtEgOry: vENuE MANAgEr

Personality of the year MICE Poland 2010
WOJCIECH LIszkA, sales and marketing director, 
radisson Blu kraków.  
A�graduate�of�the�Faculty�of�Economics�and�Management�at�the
University�of�Szczecin.�Connected�with�the�Radisson�Hotels�chain�for
almost�his�entire�career,�Liszka�at�first�worked�in�Szczecin,�was�later
transferred�to�Warsaw�as�an�associate�sales/MICE�director,�until�he
found�himself�in�Cracow�in�2008.�An�active�member�of�MPI�Poland,
where�he�is�the�vice�president�for�education.�His�successes�involve
Radisson�Blu�Kraków�being�the�world’s�very�first�hotel�to�win�the
British�Standard�8901�certificate.�

Nominees 
kAtArzyNA BOBOWskA, manager, Adgar Plaza Conference Centre. 
In�the�meetings�industry�for�more�than�seven�years,�Bobowska
became�involved�in�Adgar�Plaza’s�creation�in�2008,�when�she
convinced�an�investor�to�risk�opening�an�autonomous�conference
venue�in�an�office�building.�Bobowska’s�first�major�project�was�
a�Pekao�SA�congress�set�in�Budapest.�A�member�of�Event�Managers
Club�and�Stowarzyszenie�Konferencje�i�Kongresy�w�Polsce
(Conferences�and�Congresses�in�Poland�Association),�with�which�
she�held�the�annual�Biznes�Mikser�in�June�2010.�

HANA CErvINkOvA, president of the management board, 
Centennial Hall. 
A�president�of�Convention�Bureau�Wrocław�in�2004-2006,�Cervinkova
later�took�the�position�of�president�of�the�management�board�of�the
Wrocław�Centennial�Hall.�Also�a�director�of�the�International�Institute�
of�Studies�on�Culture�and�Education�at�the�University�of�Lower�Silesia
in�Wrocław�(since�2003).�Studied�cultural�anthropology�in�the�United
States.�Her�unquestionable�successes�involve�this�year’s�opening�
of�the�Regional�Centre�for�Business�Tourism�in�the�Centennial�Hall
complex.�

MArIusz gALEWskI, corporate sales manager, Multikino.
After�graduating�in�management�and�marketing�from�the�Warsaw
School�of�Economy,�Galewski�began�working�at�the�Silver�Screen�
head�office.�In�2008�he�moved�to�Multikino,�where�he�remains�up�to
this�day.�Galewski�manages�a�group�of�22�professionals�organising
MICE�events�in�21�movie�houses�belonging�to�the�chain.�The�team
arranges�approx.�500�events�a�year,�with�the�largest�number�set�
in�Multikino�in�the�Złote�Tarasy�shopping�centre�in�Warsaw.�

DArIusz JAkuBIAk, manager, Hotel Ossa Congress & spa.
A�graduate�from�the�Faculty�of�Management�and�Marketing�at�the
Jagiellonian�University.�Began�his�professional�career�in�2001�when�
he�became�a�resident�of�Grupa�Trip’s�British�contracting�parties�in
Poland.�Jakubiak�remains�connected�with�the�group,�several�times
changing�his�position�within�its�structure.�A�hotel�manager�since�
2010,�he�now�supervises�the�work�of�a�team�of�300�employees.�

MArIA ŁukAsIAk, global sales director, Orbis Hotel group. 
Consultant�on�meetings�in�all�60�Polish�hotels�belonging�to�the�chain.
Earlier�a�key�account�manager�and�sales�director�at�a�Marriott�hotel
and�Starwood�Hotels.�In�2010�Łukasiak�attended�all�the�leading
industry�events�in�Poland�and�abroad,�i.a.�EIBTM,�IMEX,�ITB�
and�WTM.�A�speaker�at�MPI�Poland�meetings.�

sEBAstIAN MArONA, sales director, Hotel Mercure kasprowy. 
Involved�with�the�venue�since�2002,�promoted�every�two�years�
–�first�from�a�bartender�to�a�room�manager,�later�to�a�F&B�manager,
he�holds�the�current�position�since�2008.�His�most�important�2010
achievements�include�developing�the�hotel’s�Banquets�and
Conferences�Department,�being�nominated�for�the�Top�Hotel�award�
in�the�category�of�”Top�mountain�hotel”�and�holding�a�national
medical�conference�for�more�than�900�diabetologists.�

MONIkA sIMMONs, director of sales and marketing, 
Le Meridien Bristol. 
Since�1992�invariably�in�the�hotel�industry,�both�in�Poland�and�abroad.
A�graduate�of�the�Faculty�of�Sea�Fishing�and�Food�Technology�at�the
Agricultural�Academy�in�Szczecin,�Simmons�worked�in�hotels�in
Szczecin,�Moscow,�Jamaica,�Cracow�and�Warsaw,�where�in�July
2010�she�took�her�current�position�as�the�head�of�a�team�of�eleven
employees.�

MAŁgOrzAtA szEWCzyk, director of sales, Warsaw Marriott Hotel.
Joined�the�hotel�industry�in�2001,�when�she�took�the�position�of�
a�sales�manager�at�the�Jan�III�Sobieski�Hotel.�Since�2002�with�Warsaw
Marriott,�first�as�a�sales�manager,�then�an�account�manager�and�from
2008�in�the�current�position,�Szewczyk�creates�the�sales�policy�
and�is�responsible�for�relations�with�customers.�Her�tasks�also�include
developing�the�company’s�image�in�business�relations�and�during
industry�events.�

MAtEusz zIELIńskI, up to November - director of sales and
marketing, Hotel remes sport & spa, at present – director 
of sales and marketing, Olandia. 
Zieliński�made�the�two�hotels’�2010�market�expansion�possible.�
A�member�of�the�Wielkopolska�Tourist�Organisation�and�Lech
Business�Club,�he�actively�participated�in�conferences�organised�
by�IRH�and�Concept�Media�dedicated�to�management�in�the�hotel
industry,�sales�and�marketing.�Involved�in�the�hotel�sector�for�seven
years.

CAtEgOry: AgENCy MEEtINg PLANNEr

Personality of the year MICE Poland 2010
MICHAŁ CzErWIńskI, president of the management board, InDreams.
With�many�years�of�experience�in�the�field�of�marketing,�from�which�
he�began�his�career,�Czerwiński�is�a�former�managing�director�with
Storm�Advertising�Agency�and�Jean�Claude�Bigiune.�Member�of�SITE,
MPI�and�the�Polish�Business�Roundtable.�Together�with
Stowarzyszenie�Organizatorów�Incentive�Travel�(Association�of
Incentive�Travel�Organisers),�of�which�he�is�the�president�and�one�of
the�founders,�Czerwiński�organised�several�large�conferences�aimed�
at�promoting�incentive�travel�as�a�direct�marketing�tool.�

Nominees 
WOJCIECH CŁAPIńskI, managing director, El Padre. 
Started�his�professional�career�by�organising�festivals�and�concerts
with�the�Jamboree�agency.�Spent�a�year�as�a�tour�manager�of�the
Gaelforce�Dance�ensemble.�Since�2005�with�Eskadra�Events,�where�
he�reached�the�top�rungs�of�the�career�ladder,�moving�on�from�event
manager�to�managing�director.�Following�a�split�from�Eskadra,
Cłapiński�established�his�own�agency�and�regards�the�successful
branding�of�this�new�undertaking�to�be�one�of�his�key�successes.�

AgNIEszkA FArACIk-LEŚNIAk, partner, DMC Poland. 
A�graduate�of�French�Studies�at�the�Jagiellonian�University�in�Cracow.�
In�the�tourist�industry�for�eighteen�years,�Faracik-Leśniak�spent�
the�last�ten�years�organising�conferences,�events�and�incentive�trips.
Participant�of�industry�conferences�and�workshops�in�Poland�
and�abroad,�and�member�of�MPI,�Site�and�World�of�DMC.�
Events�connected�with�the�MICE�industry,�which�she�developed�
and�implemented�all�around�the�globe,�are�the�main�influence�
on�her�current�professional�life.�

MACIEJ FOrNAL, co-owner and president, Forsail. 
In�2003,�came�up�with�the�idea�of�founding�his�own�company,�which
would�stand�out�by�specialising�in�niche�products.�Fornal�spent�the
few�previous�years�organising�water-set�events,�a�passion�inspired�
by�the�six�months�he�spent�in�Canada�working�on�luxurious
motoryachts�and�tourist�cruises.�Consequently,�Fornal�staked�his
career�on�incentive�sailing,�held�under�the�motto�of�”Forsail�–�For
passion.�For�life.�Forward!”.�

sEWEryN JAkuBIEC, owner, Entourage/Warsaw & Entourage/London.
Producer�and�strategist�of�a�family�company,�and�freelancer
cooperating�with�Monolit�BTL,�Sztukoteka�and�Live�Marketing.�In�the
meetings�industry�since�1997,�Jakubiec�worked�for,�i.a.�Pro�Scenium,
Agencja�360,�Agencja�Full�Service�and�EmLab.�Vice�president�of
Stowarzyszenie�Branży�Eventowej�(Events�Industry�Association).��
A�musician�participating�in�song�competitions�and�festivals,�writing
music�is�Jakubiec’�greatest�source�of�satisfaction.�

BEAtA kACzMArskA, owner, Integra – an event services bureau. 
In�the�company�she�has�been�running�for�five�years,�Kaczmarska
develops�the�growth�strategy�and�manages�particular�departments.
Sport�has�a�major�influence�on�her�professional�life,�which
Kaczmarska�began�as�an�assistant�at�the�Faculty�of�Tourism�
and�Recreation�of�the�Academy�of�Physical�Education�in�Poznań.�
Two-time�Poland’s�handball�champ,�she�later�established�the�Fantom
music�club,�where�she�held�all�types�of�events�for�four�years.�For�six
years�the�co-owner�of�the�Pro�Loco�events�agency.�

WOJCIECH LAtEk, president and managing director, Paprika agency. 
A�graduate�of�philosophy�at�the�University�of�Warsaw,�Latek�gained
professional�experience�working�in�advertisement�agencies,�as�
a�PR�manager�with�TBWA�Warszawa�and�a�marketing�director�with
Discovery�Travel.�As�the�president�of�the�Paprika�agency,�which�he
established�in�2004,�Latek�manages�all�its�fields,�is�in�contact�with�
key�clients,�and�directly�develops�and�implements�the�most�
significant�projects.�

MACIEJ LEDzION, partner, Endorfina Events agency.
A�graduate�of�the�Warsaw�School�of�Economy,�Ledzion�gained
experience�working�for,�i.a.�ID�Advertising,�J&S�Cup,�Wyborowa�SA,
Walk�Group�and�OS3�multimedia.�Responsible�for�winning�new�clients
and�developing�special�events.�The�team�he�works�with�and�friends
with�a�similar�attitude�to�work�are�his�main�motivation.�

AgNIEszkA MILINkOvIC, sales director and president of the
management board, Nu Horizons. 
In�the�meetings�industry�since�1996,�Milinkovic�spent�six�years�in�the
corporate�Foreign�Trips�Department�at�Mazurkas�Travel,�followed�by
four�years�in�American�Express�Poland.�Since�2006�with�NU�Horizons.
A�member�of�the�board�of�Stowarzyszenie�Organizatorów�Incentive
Travel�(Association�of�Incentive�Travel�Organisers),�Milinkovic
participated�in�numerous�training�meetings�in�the�field�of�project
management,�status�boosting�and�a�series�of�sessions�on�sales
techniques.�

syLWIA zIEMACkA, event director, Euro rsCg 4D. 
Masters�degree�in�social�psychology.�Prior�to�joining�the�Euro�RSCG
4D�team�in�2007,�Ziemacka�worked�as�a�senior�account�manager�for
the�Primum�Public�Relations�agency.�In�her�current�position,�she�is
responsible�for�the�coordination�and�supervision�of�event�marketing
projects,�managing�the�events�team,�building�relationships�with�key
clients,�as�well�as�the�field�of�new�business.�
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Agencja Hostess i Modelek Individual:

• wynajem top hostess, hostess i hostów – cała Polska

• obsługa personalna ka˝dego rodzaju eventów

• stroje dla hostess, wiza˝, stylizacja, bodypainting

• organizacja castingów

• szkolenia dla hostess

• wynajem modelek i modeli wybiegowych

• wynajem modelek i modeli do sesji zdj´ciowych

• castingi do reklam i filmów

• Bank Twarzy ( ponad 3000 osób )

• wynajem statystów, epizodystów, aktorów

• profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny

• ponad 200 zadowolonych klientów

Agencja Hostess i Modelek 

ul. ˚urawia 32/34 lok.507
00-515 Warszawa
biuro@individual.pl
www.individual.pl

tel/fax +48 22 622 53 92
+48 512-963-853
+48 501-068-646




