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Ukoń czy ła mar ke ting i za rzą dza nie na Wy dzia le
Or ga ni za cji i Za rzą dza nia Po li tech ni ki Łódz kiej. Jej
wy kształ ce nie uzu peł ni ły stu dia CIM Ac cre di ted Stu -
dy Cen tre w Ło dzi (Pro fes sio nal Di plo ma in Mar ke -
ting). 

W mBan ku Ewe li na So bo lew ska jest li de rem ob -
sza ru mar ke tin gu skie ro wa ne go do klien tów in dy wi -
du al nych. Zaj mu je się or ga ni za cją spo tkań i even -
tów, w tym re ali za cją wy da rzeń dla klu czo wych
klien tów Pri va te Ban king. W ubie głym ro ku współ -
two rzy ła od stro ny kon cep cyj nej i przy go to wy wa ła
ta kie im pre zy jak m.in. kon fe ren cja biz ne so wa, któ ra
od by wa ła się w Ko pal ni So li w Wie licz ce, tur niej te -
ni so wy czy even ty ju bi le uszo we z oka zji 20-le cia Pri -
va te Ban king mBan ku.  

Na wią zu jąc współ pra cę z agen cja mi za wsze zwra -
ca uwa gę na ich do świad cze nie po par te re fe ren cja mi
w da nej dzie dzi nie oraz na to, czy po tra fią wy ka zać
się kre atyw no ścią – przed sta wić cie ka wą kon cep cję
na re ali za cję da ne go spo tka nia lub cy klu spo tkań.
Istot ne jest dla niej za pre zen to wa nie przez part ne ra
do pra co wa ne go pla nu dzia ła nia. Sce na riusz even tu
mu si mieć uni kal ny cha rak ter i po wi nien być do pa -
so wa ny do kon kret nej gru py do ce lo wej. Tak że za pro -

po no wa ne miej sce mu si współ grać z cha rak te rem
spo tka nia oraz z je go od bior ca mi. Jak przy zna je, aby
współ pra ca na li nii zle ce nio daw ca -agen cja ukła da ła
się na praw dę po myśl nie, klient nie po wi nien zle cać
wszyst kich obo wiąz ków swo im part ne rom i po le gać
tyl ko na nich. Ko niecz ne jest, aby sam wie dział cze -
go chce i ja kie ma ocze ki wa nia, oraz aby po tra fił to
ja sno wy ar ty ku ło wać.  

Oprócz obo wiąz ków za wo do wych Ewe li na So bo -
lew ska moc no an ga żu je się w ży cie pol skiej bran ży
even to wej – na le ży do Sto wa rzy sze nia Bran ży Even -
to wej (SBE) i ak tyw nie wspie ra je go dzia ła nia, jest
tak że człon kiem Ra dy Pro gra mo wej Kon fe ren cji
Event Biz nes. Du żo uwa gi po świę ca tak że dzia łal no -
ści CSR -owej i wspar ciu lo kal nych spo łecz no ści. W
ra mach mBan ku wspie ra po trze bu ją cych re ali zu jąc
ak cje cha ry ta tyw ne dla wy bra nych jed no stek. Naj -
czę ściej po le ga ją one na zbie ra niu środ ków fi nan so -
wych, przed mio tów co dzien ne go użyt ku i udzie la niu
in dy wi du al nej po mo cy.

Naj więk szy wpływ na jej ży cie za wo do we mia ła
sze fo wa, któ ra uwie rzy ła w jej umie jęt no ści i po zwo -
li ła re ali zo wać du że, nie stan dar do we pro jek ty even -
to we.  
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Przez otoczenie postrzegana jako osoba optymistyczna, otwarta i zaangażowana w to, co robi. 
Bardzo konkretna w wyrażaniu oczekiwań co do kształtu i przebiegu przygotowywanych przez siebie eventów. 
Dzięki temu projekty, w których bierze udział realizowane są zawsze na najwyższym poziomie.

Sta le roz wi ja swo je
kom pe ten cje. Mo ni to -
ru je ry nek, szu ka in -
for ma cji o no wych
tren dach i roz wią za -
niach, któ re mo gą
uatrak cyj nić przy go to -
wy wa ne przez nią
wy da rze nia i za sko -
czyć bio rą cych w nich
udział go ści. Swo ją
wie dzą i zdo by tym
do świad cze niem chęt -
nie dzie li się ze współ -
pra cow ni ka mi. W co -
dzien nej pra cy naj -
waż niej sze są dla niej
part ner stwo i dia log,
któ re pro wa dzą do
wy pra co wa nia wspól -
nych roz wią zań. Przy
or ga ni za cji even tów
waż ną ro lę od gry wa
jej zda niem szyb kość
po dej mo wa nia de cy zji
– co znacz nie uspraw -
nia pra cę i wy ko ny -
wa ne dzia ła nia. Biz nes
to dla Ewe li ny So bo -
lew skiej sy no nim
przed się bior czo ści. 
To, czym zaj mu je się
za wo do wo spra wia jej
wiel ką ra dość. W wol -
nych chwi lach chęt nie
czy ta i go tu je.
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