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ODKRYCIE ROKU MPI POLAND

EVENTY TO JEJ PASJA

Przygodę z eventami rozpoczęła na początku studiów. Od ponad roku pracuje w Business Service Galop
w Katowicach, gdzie zajmuje się kompleksową organizacją konferencji i kongresów medycznych.
Praca w branży MICE przynosi jej ogromną
satysfakcję – jest tym, o czym marzyła od
dzieciństwa. Już w pierwszej klasie szkoły
podstawowej wraz z koleżankami dawała
koncerty piosenek zespołu Spice Girls.
Oprócz roli jednej z wokalistek, była „plannerem” tychże występów na osiedlu. Z biegiem
czasu koncerty zamieniły się w szkolne i miejskie akcje charytatywne. W liceum wyszła z
inicjatywą organizacji balów i spotkań dla absolwentów. Na studiach spotkała grupę myślących podobnie, kreatywnych ludzi z którymi zaczęła tworzyć kolejne, poważniejsze
projekty. Później rozpoczęła pracę w agencji
eventowej Grupa Manta w Krakowie Jak sama przyznaje, chociaż czasami wydaje jej się,
że praca w branży MICE to szczęśliwy przypadek, to jednak bieg zdarzeń wskazuje na
pewną logikę jej działań, determinowanych
przez podążanie śladem własnych zainteresowań i pasji.
Ostatni rok dał Karolinie Widawskiej możliwość niesamowitego rozwoju, który ma zamiar kontynuować. W Business Service Galop zajmuje się organizacją konferencji i kongresów medycznych. Jednym z jej najważniejszych projektów była międzynarodowa konferencja 9th International Conference for Plant
Mitochondria Biology, w której wzięło udział
250 naukowców z całego świata (m.in. z
USA, Indii, Australii, Japonii, Chin, Francji,
Niemiec, Hiszpanii i Rosji). Impreza odbyła
się w maju 2015 r. we Wrocławiu i była
pierwszą edycją tego wydarzenia w Polsce.
Ponadto Widawska w całości przygotowała
i zrealizowała ubiegłoroczną Galę Ambasadorów Kongresów Polskich, która tym razem
gościła w Katowicach.

O WYRÓŻNIENIU:
Nagroda „Odkrycie Roku MPI Poland” ma na
celu wyróżnienie osób, które w ciągu ostatnich
12 miesięcy, dzięki swojej kreatywności i ponadprzeciętnemu zaangażowaniu, zaistniały na
arenie polskiej branży spotkań. Chodzi o wskazanie jednostek wyjątkowych, o dużym potencjale. Tytuł ma być dla laureatów motywacją
do dalszego rozwoju i kontynuowania podjętej
drogi kariery zawodowej. Poprzez wyróżnienie
stowarzyszenie chce pomagać przyszłym liderom. Decyzję o przyznaniu nagrody „Odkrycie
Roku MPI Poland” podejmuje Kapituła, w skład
której wchodzą członkowie Zarządu MPI
Poland Chapter i przedstawiciel miesięcznika
MICE Poland. Kapituła dokonuje wyboru spośród osób nominowanych, wskazanych przez
członków MPI Poland Chapter. Nagroda przyznawana jest od 2011 roku.

KAROLINA WIDAWSKA
specjalista ds. organizacji konferencji, Business Service Galop
Poza bieżącymi obowiązkami zawodowymi, chętnie uczestniczy w branżowych konferencjach – zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Bierze aktywny udział w wydarzeniach
organizowanych przez MPI (EMEC) i MPI
Poland Chapter a także w imprezach ogólnobranżowych, m.in. Meetings Week Poland.

Reprezentuje także firmę na targach, m.in.
ibtm world w Barcelonie i IMEX we Frankfurcie nad Menem. Jest również członkiem
komitetu komunikacyjnego MPI Poland
Chapter, w którym skupia się na działaniach
informacyjnych i promocyjnych tego stowarzyszenia. (mk)

AGNIESZKA FARACIK-LEŚNIAK
prezes, MPI Poland Chapter
Jak co roku Kapituła nagrody „Odkrycia Roku MPI Poland” miała trudne zadanie. Trzeba było wybrać właściwą osobę, która jest na
początku swojej drogi zawodowej. Osobę,
która kiedyś, w przyszłości, zostanie liderem
ma to miejsce w przypadku poprzednich
laureatów tej nagrody. Nie ukrywam, że dyskusja nad wyborem była długa, bo i kandydaci bardzo interesujący.
Z pełnym przekonaniem mogę jednak powiedzieć, że Karolina Widawska jest zdecydowanie właściwym wyborem! Mimo że nie
tak dawno zaczęła swoją przygodę z branża,
to już dzisiaj z powodzeniem prowadzi samodzielnie duże eventy, konferencje i kongresy.

MICE POLAND styczeń 2016

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich, International Conference for Plant Mitochondria Biology czy wydarzenia cykliczne dla
Microsoftu to jedne z jej pierwszych znaczących wydarzeń. Wielkie zaangażowanie Karoliny w to co robi, chęć uczenia się i zdobywania wiedzy są godne podziwu. Pasja, nie
tylko do tej pracy, ale też fascynacja Katowicami, z którymi związała się zawodowo,
dają jej niesamowitą siłę. Jestem pewna, że to
wyróżnienie będzie dla Karoliny Widawskiej
ogromnym motorem do dalszych aktywnych
działań i że za jakiś czas zobaczymy ją na liście nominowanych do Osobowości Roku
MICE Poland.
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