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Polską branżę spotkań tworzą ludzie
łączący w sobie różne, z pozoru przeciwstawne cechy. Z jednej strony wyróżnia
ich pomysłowość, kreatywność i otwartość na nowe idee. To osoby z fantazją,
bez której nie ma mowy o tworzeniu
śmiałych scenariuszy i pasją, którą potrafią zarazić otoczenie. To jednak tylko
część prawdy o specjalistach z branży
MICE. Z drugiej strony są to bowiem fachowcy cechujący się uporem, żelazną
konsekwencją, gigantycznym talentem
organizatorskim i dużą odpornością na
stres. Dopiero te dwa zestawy cech składają się na pełen obraz ludzi, których
pracę już od ponad stu dwudziestu miesięcy opisujemy na łamach MICE Poland.
Konkurs Osobowość Roku MICE Poland powstał po to, by wyróżnić tych,
którzy w sposób najpełniejszy i najefektywniejszy potrafią łączyć w sobie te cechy. Nasi Laureaci i Nominowani to im-

prowizatorzy, których każda improwizacja zaplanowana jest co do minuty.
Liderzy znakomicie sprawdzający się w
pracy zespołowej. Wizjonerzy, którzy
mając przed oczami obraz całej imprezy
potrafią dostrzec zagrożenie w postaci
źle zamocowanego kabla. Jednym słowem, Ci ludzie to crème de la crème polskiej branży spotkań.
Jesteśmy dumni, że już po raz szósty
możemy przyznawać nasze wyróżnienia. Powód do satysfakcji jest tym większy, że zdecydowana większość uczestników naszego konkursu to osoby, które
regularnie goszczą na łamach miesięcznika „MICE Poland”. Cieszymy się, że
możemy pracować z najlepszymi.

Jarosław
Śleszyński
wydawca
MICE Poland

Posiadanie tytułu
to prawdziwy zaszczyt
Moja przygoda z branżą eventową trwa
już kilkanaście lat, dlatego też tytuł
Osobowości Roku ma dla mnie szczególną wartość. Ta nagroda świadczy o tym,
że czyjeś działania zostały zauważone
w branży MICE.
Kapituła, składająca się z ekspertów
branżowych, wyłania laureatów na podstawie szeregu kryteriów, takich jak polityka CSR, etyka w działaniu, innowacja,
mierzenie efektywności organizowanych
wydarzeń i wyjazdów, fachowość przygotowania oferty oraz umiejętność dzielenia
się wiedzą i najlepszymi praktykami. Zarówno wśród laureatów, jak i wśród nominowanych znajdują się menadżerowie
znanych, liczących się firm, co dodatko-
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wo podkreśla rangę tego konkursu.
O wygranej decydują głosy niezależnych
osób, z którymi laureat miał przyjemność
współpracować, jak i ekspertów branżowych. Tytuł Osobowości Roku potwierdza,
że laureat w swoich działaniach dba o zadowolenie firm, z którymi współpracuje
oraz o ciągłe podnoszenie standardów.
Jako laureat zeszłorocznej edycji miałem zaszczyt być jednym z członków kapituły i uczestniczyć w wyborze tegorocznych zwycięzców. Spośród nominowanych wyróżniających się profesjonalizmem i skutecznością, wybraliśmy tych,
którzy wykazali się największą aktywnością i zaangażowaniem w rozwój polskiej
branży eventowej.

Paweł Barski,
dyrektor
marketingu,
Ricoh Polska

PARTNERZY KONKURSU
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Skład kapituły konkursu Osobowość Roku MICE Poland 2013
Krzysztof Celuch,
kierownik Poland
Convention Bureau,
przewodniczący Kapituły
W ramach prac PCB dba o promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji MICE. Jest założycielem
i pierwszym prezesem polskiego oddziału MPI. Pierwszy Polak zasiadający w globalnym zarządzie tej organizacji. To także pomysłodawca i autor raportu „Poland
Meetigs and Events Industry Report”, prezentującego
obraz polskiego przemysłu spotkań. Laureat wielu
prestiżowych nagród branżowych.
Wojciech Cłapiński,
wiceprezes zarządu, El Padre
Karierę zawodową w branży
eventowej rozpoczął w agencji
Jamboree, gdzie zajmował się
organizacją koncertów, festiwali
oraz managementem gwiazd. Pracował także na stanowisku dyrektora zarządzającego
w Eskadra Events. Obecnie, jako wiceprezes zarządu
El Padre uczestniczy we wszystkich wydarzeniach produkowanych przez tę agencję. Za swoje działania
w 2011 roku został nagrodzony tytułem Osobowość
Roku MICE Poland w kategorii Organizator.
Anna Jędrocha,
prezes SKKP
Jest absolwentką obsługi ruchu turystycznego na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
i Krakowskiej Szkoły Hotelarskiej.
Pracę zawodową rozpoczęła w
1984 r. w Orbisie. Od 1989 r. związana zawodowo
z Intercrac DMC, od 1998 r. dodatkowo z Symposium
Cracoviense PCO. W obu firmach pełni funkcję
prezesa zarządu. W 2011r. została wybrana prezesem
Krakowskiej Izby Turystyki, a w 2013 r. – prezesem
zarządu SKKP.
Maria Krzos,
redaktor prowadząca
„MICE Poland”
Pracę w mediach rozpoczęła blisko 7 lat temu w dzienniku „Kurier
Lubelski”. Do redakcji przyszła
na miesiąc – została na 6 lat. Po zakończeniu pracy w dzienniku krótko związana z jednym
w warszawskich wydawnictw branżowych. Z miesięcz nikiem „MICE Poland” związana od maja 2013 r., od
sierpnia – jako redaktor prowadząca. Jak sama mówi o
sobie, im mocniej poznaje branżę, tym bardziej zaczyna
cenić kompetencje ludzi, którzy w niej pracują.
Aleksandra Pietras,
partner DMC Poland
Jej kariera zawodowa praktycznie
od początku związana była z tury styką. Zaczynała jako pilot wycieczek zagranicznych, po kilku la tach związała swoje życie z Krakowem, pracując tam jako przewodnik. Z branżą MI CE poważnie zetknęła się w agencji Haxel. W 2004 r.
rozpoczęła działalność na własną rękę i założyła firmę
DMC Poland. Wśród jej klientów znajdują się głównie
zagraniczne korporacje chcące zorganizować imprezę
w Polsce. Za swoje działania w 2012 r. nagrodzona tytułem Osobowość Roku w kategorii Organizator.
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Andrzej Bagniuk,
prezes SBE
Związany z Branżą Eventową od
1999 roku. Jeden z inicjatorów
powstania Stowarzyszenia Branży
Eventowej. Współwłaściciel
pierwszej na Podlasiu firmy organizującej gry paintballowe (Fun Shot). Od 2000 roku
prowadzi firmę Andrius, która specjalizuje się w kompleksowej organizacji wydarzeń, promocji i doradztwie dla obiektów eventowych. Świadczy też usługi jako podwykonawca specjalizujący się w wieczorach tematycznych.
Michał Czerwiński,
SOIT
Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczął od pracy
w obszarze marketingu. Pełnił
funkcję dyrektora zarządzającego
w Storm Advertising Agency i Jean
Claude Bigiune, by wreszcie związać swoje losy z incnetive travel. Jest prezesem agencji InDeams, przez
dwie kadencje pełnił także funkcję prezesa SOIT.
Należy również do innych, międzynarodowych stowarzyszeń branżowych m.in. SITE, MPI. Otrzymał tytuł
Osobowość Roku MICE Poland w 2010 roku.
Michał Kozak, dyrektor
generalny, MCC Mazurkas
Conference Centre & Hotel
W branży hotelowej praktycznie
„od zawsze”. Zaczynał, jako re cepcjonista w hotelu Twins i szybko awansował na kierownika recepcji. Niedługo później związał się z MCC Mazurkas
Conference Centre & Hotel, gdzie pracuje do dzisiaj.
Przeszedł tam wszystkie możliwe szczeble kariery zawodowej od specjalisty ds. sprzedaży, aż po dyrektora
generalnego. Osobowość Roku MICE Poland 2012
w kategorii Menadżer Obiektu.
Wojciech Liszka,
dyrektor Działu Sprzedaży
i Marketingu Radisson Blu Kraków, prezes MPI Poland Club
Pracę zawodową rozpoczął od
stażu w szczecińskim Radisson
SAS. W sieci przeszedł wszystkie
szczeble kariery. Przewodniczył zespołowi wdrażają cemu standardy BS8901 w hotelu Radisson Blu w Krakowie. Jest członkiem komisji konkursowej Krakow
Convnetion Bureau oceniajacej najciekawsze programy incnetive travel w Małopolsce. Laureat tytułu Oso bowość Roku MICE Poland 2010.
Szymon Walkiewicz,
Grupa Walk, prezes Klubu
Agencji Eventowych
Z branżą reklamową i marketingową związany jest od wielu lat.
Jest założycielem agencji marketingu zintegrowanego Grupa
Walk. Pracował dla wielu światowych marek, wykładał event marketing w Szkole Mistrzów Reklamy
Katarzyny Dragović. Pomysłodawca, współzałożyciel
i prezes Klubu Agencji Eventowych SAR. Jego zdaniem
jednym z celów KAE powinno być wypracowanie
wspólnego stanowiska w najważniejszych dla branży
sprawach.
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Paweł Barski, dyrektor
marketingu, Ricoh Polska
Ukończył studium hotelarsko-gastronomiczne. Jeszcze w czasie
nauki rozpoczął pracę w agencji
promocyjno-marketingowej.
Później pracował m.in. jako grafik
komputerowy i operator DTP. W Ricoh Polska od
2009 r., czyli od chwili połączenia tej firmy z jego
wcześniejszym pracodawcą, czyli z firmą ATA-INT
Ltd. Barski awansował wtedy na stanowisko kierownika marketingu korporacyjnego, a później na dyrektora
marketingu.
Krzysztof Gawrych, partner,
Eventroom
Przygodę z branżą MICE rozpoczął już w wieku 18 lat, kiedy postanowił założyć własną firmę turystyczną Rodos. Później związał
się z agencją promocji Jet, którą
w 2002 roku przekształcił w Jet Events. Agencją zarządzał przez 8 lat, tworząc z niej w tym czasie jedną z
największych i najbardziej liczących się agencji eventowych na polskim rynku. Później pracował w Prowokatorze. Obecnie partner w agencji Eventroom, specjali zującej się w technicznej obsłudze eventów.
Leszek Kurnicki, dyrektor
wykonawczy ds. marketingu,
PKN Orlen
Był prezesem zarządu towarzystwa inwestycyjnego Green Venture SA z siedzibą w Luksemburgu. Odpowiadał tam za akwizycję,
przekształcenia spółek oraz opracowywanie strategii
i realizację nowych projektów biznesowych. Odpowiada za organizację flagowych imprez koncernu PKN
Orlen, m.in. Top Gear Live Verva Street Racing 2013
czy Orlen Warsaw Marathon. Oprócz tego stara się
uczestniczyć w życiu branży MICE.
Anna Łukasik,
key account manager,
„MICE Poland”
Z branżą MICE związana jest od
początku swojej kariery zawodowej, czyli od ponad 9 lat.
Odpowiada za działania marketingowe i reklamowe związane z promocją magazynu
MICE Poland. Aktywnie uczestniczy w życiu branży.
Bierze udział w najważniejszych imprezach, targach
i spotkaniach zarówno w kraju, jak i za granicą. Praca
jest dla niej również pasją, dlatego jej wkład w rozwój magazynu pozostaje nieoceniony.

OSOBOWOŚĆ ROKU MICE POLAND
– ZASADY KONKURSU
Celem konkursu Osobowość Roku MICE Poland
jest wyróżnienie osób cechujących się profesjonalizmem i skutecznością, które w danym roku
wykazały się największą aktywnością i zaangażowaniem w rozwój polskiego przemysłu spotkań.
Na podstawie pisemnych zgłoszeń przesłanych
przez czytelników „MICE Poland” Kapituła konkursu dokonuje wyboru laureatów w czterech
kategoriach: Zleceniodawca, Organizator,
Menadżer Obiektu i Podwykonawca.
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Laureaci na szóstkę szóstej edycji
„Wzór do naśladowania” – tak najkrócej można scharakteryzować każdą z tegorocznych Osobowości Roku. Przy ich wyborze Kapituła konkursu
zwracała uwagę nie tylko na skuteczność biznesową i aktywność branżową kandydatów, ale także na ich postawy etyczne.
Szósta edycja konkursu cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem w branży. Tym bardziej, że w tym roku po raz pierwszy do istniejących od samego początku trzech kategorii
– Zleceniodawcy, Organizatora i Menadżera
Obiektu Roku dołączona została jeszcze
czwarta – Podwykonawca Roku. Jak co roku,
przez ostatnie kilka miesięcy czytelnicy MICE
Poland zgłaszali propozycje swoich kandyda tów do tytułu. Osoby z największą liczbą zgło szeń trafiły do grona 40 finalistów konkursu
(po 10 w każdej kategorii). Spośród nich Kapituła wyłaniała zwycięzców. W finałowym
głosowaniu każdy z członków przyznawał
punkty (odpowiednio 3, 2 i 1 pkt.) kandyda tom, którzy jego zdaniem zasługiwali na wyróżnienie.
Tak, w telegraficznym skrócie, przedstawiają się zasady konkursu. W praktyce, kluczowa
w całej procedurze wyboru zwycięzców była,
tradycyjnie już, dyskusja, jaka towarzyszyła
obradom Kapituły. Obrady odbyły się na początku grudnia w MCC Mazurkas Conference

Center & Hotel w Ożarowie Mazowieckim.
Stały się okazją nie tylko do wymiany opinii
na temat poszczególnych kandydatów, ale także do dyskusji o kondycji i mechanizmach
działania całej polskiej branży MICE. Człon kowie Kapituły podkreślali zgodnie, że osoby,
którym przyznawany jest tytuł Osobowości
Roku muszą wyraźnie wyróżniać się na tle pozostałych przedstawicieli branży. Konkurencja
jest coraz większa, dlatego nie wystarczy być
już jedynie dobrym specjalistą w swojej dziedzinie, chociaż to oczywiście warunek konieczny. W dzisiejszych czasach profesjonalizm stał się jednak rzeczą oczywistą, poza
tym każdy z finalistów konkursu jest przecież
fachowcem w tym, co robi. – Wybierając Osobowość Roku musimy mieć w głowie fakt, że
nagradzamy konkretną osobę i jej dokonania.
Nie powinniśmy więc oceniać kandydatów jedynie przez pryzmat ich obowiązków zawodowych i firm, z których się wywodzą. To ocena
niepełna. Może się bowiem zdarzyć tak, że dana osoba wcale nie jest twarzą i motorem napędowym firmy, w której pracuje, a jedynie

sumiennie działającym w jej strukturach trybikiem. Nawet najbardziej spektakularne sukcesy i realizacje nie są więc tylko jej zasługą, ale
zasługą całego zespołu. Nie ma w tym nic złego, jednak to za mało, aby zostać Osobowo ścią – mówił jeden z członków Kapituły.
Najbardziej pożądanymi cechami, oprócz
wspomnianego profesjonalizmu, który stano wił punkt wyjścia do dalszej oceny i dyskusji
na temat kandydatów było więc jeszcze ponadprzeciętne zaangażowanie w inne działania, mające na celu polepszenie standardów
obowiązujących w branży. Chodzi tutaj m.in.
o aktywną przynależność do stowarzyszeń
branżowych w kraju i za granicą czy umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadcze niem.
Osobowości Roku to ludzie skuteczni, ale
również tacy, którzy w swojej pracy prze strzegają zasad etyki zawodowej. Szczególnie
w dzisiejszych, niełatwych czasach, takie dobre i etyczne praktyki w relacjach bizneso wych zasługują na najwyższe uznanie.
Michał Kalarus

INTERAKCJA, INTERAKCJA
I JESZCZE RAZ INTERAKCJA
Z Michałem Górskim, managing directorem SQM rozmawiamy o wykorzystaniu multimediów w eventach.
Jesteście Państwo pionierem na polskim rynku
Digital Signage. W jaki sposób łączycie Państwo
tę działalność z eventami?
Mocną stroną grupy SQM, poza 10-letnim doświadczeniem, jest kompleksowość oferty. Wszystko zaczęło się jednak od Digital Signage. Na pierwszy rzut oka
DS nie współgra z eventami – dedykowane jest bowiem stałym instalacjom wspomagającym sprzedaż
oraz komunikację korporacyjną. Nic bardziej mylnego.
Symbioza płynąca z wykorzystania nośników multime dialnych oraz software’u Digital Signage jest ogromna.
Dzięki nim możliwe jest zcentralizowane zarządzanie
multimediami. Z jednego punktu, z odpowiednim wy przedzeniem lub zupełnie ad-hoc, zarządzamy treścią
na wielu różnorodnych nośnikach. Dzielimy obraz na
obszary i emitujemy różne rodzaje multimediów jed nocześnie, tworzymy ramówki i playlisty, zbieramy ra porty z wyświetlanych treści i tworzymy treści interak tywne z poziomu aplikacji bez korzystania z usług zewnętrznych agencji.
W czym jeszcze specjalizuje się Państwa firma?
Nasz rozwój na przestrzeni dekady miał charakter
organiczny. Zaczęło się od Digital Signage, chwilę póź niej nasi Klienci zaczęli zgłaszać potrzebę dostawy con tentu wysokiej jakości – tak powstało SQMStudio. Największym zwrotem w naszej historii było rozpoczęcie
działalności związanej z obsługą eventów, co obecnie
stanowi nasz core business. W minionym roku, poza
ponad setką wydarzeń w Polsce, odwiedziliśmy z naszym sprzętem Indie, Turcję, Niemcy, Norwegię,
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Włochy, Francję, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Szwajcarię i kilka innych państw. Pracujemy też nad rozwojem
kolejnego podmiotu z naszej grupy – Cleapps (pl.cleapps.com). Jest to software house kładący nacisk na
rozwiązania mobilne oraz interaktywne.
Jakie trendy obecnie dominują w multimedial nej obsłudze wydarzeń?
Interakcja, interakcja i jeszcze raz interakcja. Nowoczesne nośniki multimedialne, jak ściany bezszwowe,
ekrany LED wysokiej jakości czy projekcje wielkoformatowe, to już obowiązek każdej firmy rentalowej
aspirującej do europejskiej czołówki. Pojawia się jednak
wyzwanie – jak zmienić biernego uczestnika eventu
w kogoś, kto realnie wpływa na rodzaj i kształt prezen towanych informacji. Ta potrzeba zrodziła się po
wszystkich stronach – agencji, klientów i samych
uczestników. Wchodzimy w erę, w której kluczowe
znaczenie będzie miało umiejętne łączenie rozwiązań
sprzętowych oraz software’owych.
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Jakie nowości w tym roku przygotowaliście Państwo dla swoich klientów?
Nieustannie inwestujemy w najnowsze rozwiązania.
W ostatnich miesiącach nasz magazyn został wzbogacony o kolejne metry najnowszego w Polsce ekranu
LED P4, kilkadziesiąt nowych monitorów bezszwowych LCD, ekrany dotykowe multitouch 32 pkt. i wiele rozwiązań software’owych wspierających nasze multimedialne nośniki. Do ważnych pozycji należy zaliczyć
systemy Gesture Control, rozwiązania prezentacyjne
wykorzystujące sterowniki Leap Motion oraz Radar
Touch. Wprowadziliśmy też systemy do zarządzania
konferencjami i ich uczestnikami, mobilne narzędzia
prezentacyjne a także systemy do zarządzania rezerwacjami sal konferencyjnych.

ZLECENIODAWCA | OSOBOWOŚĆ ROKU 2013

ZLECENIODAWCA ROKU 2013 – KAROL KAMAS

Odwaga i zaufanie do partnerów
Od agencji eventowych oczekuje nie tylko profesjonalnej organizacji i korzystnych warunków cenowych, ale przede
wszystkim kreatywności w przygotowanych wydarzeniach. Lubi to, co robi i robi to bardzo dobrze. Karol Kamas to
wymagający, ale zarazem odpowiedzialny partner, któremu można zaufać.
Z branżą marketingową, a zarazem z przemysłem
spotkań związany jest już od 10 lat. Przed objęciem
stanowiska wicedyrektora marketingu w Banku
BGŻ pracował w firmie Prudential Polska, jako PR
& marketing communications manager, w Polbanku EFG, jako marketing team manager oraz w biurze podróży TUI Polska, piastując tam funkcję specjalisty ds. marketingu. Obecnie w Banku BGŻ prowadzi rozbudowane działania marketingowe, obejmujące swoim zakresem wszystkie obszary komunikacyjne, skierowane zarówno do segmentu klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jeżeli chodzi o działania stricte eventowe, najważniejszymi
projektami, jakie miał okazję realizować w ubiegłym roku były m.in. impreza integracyjna dla pracowników firmy Prudential z okazji rozpoczęcia
działalności w Polsce, weekendowy event na skwerze Hoovera w Warszawie „Warszawa i Prudential
znowu razem”, którego głównym założeniem było
stworzenie wydarzenia utrzymanego w klimacie
Warszawy z lat 30. ubiegłego wieku czy spotkanie
biznesowe dla VIP-ów polskiej branży ubezpieczeniowej w stołecznym Domu Dochodowym. Przy
współpracy z agencjami eventowymi szczególną
uwagę zwraca na jasne przedstawienie swoich
oczekiwań i celów, jakie wiąże z mającą się odbyć

imprezą. Mimo tego nigdy nie narzuca z góry
własnych rozwiązań. W jego przekonaniu to
rola wyspecjalizowanej agencji, która bazuje na
swoim doświadczeniu i wypracowanym przez
lata know-how. Jest zwolennikiem kreatywności
i nowych, nietuzinkowych pomysłów, mogących
zachwycić klientów i wywołać u nich tak pożądany
„efekt WOW”.
Zdaniem Kamasa, jedną z największych bolączek
szeroko rozumianej branży spotkań jest właśnie
fakt, że w większości przypadków eventy bazują
ciągle na tych samych koncepcjach i scenariuszach,
a ich zleceniodawcy nie są na tyle odważni, aby
zdecydować się na wykorzystanie nowych, niesprawdzonych jeszcze rozwiązań. Oprócz swojej
pracy zawodowej stara się także aktywnie wspierać
i uczestniczyć w wydarzeniach charytatywnych,
organizowanych przez organizacje non profit.
Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem
– przede wszystkim w ramach wewnętrznych zespołów z partnerami, z którymi ma okazję wspólnie
realizować różne projekty.
Przez współpracowników jest postrzegany, jako
zaangażowany i godny zaufania partner. Biznes,
to dla niego synonim ciężkiej pracy, ale także źródło wielkiej satysfakcji.

Do pracy najbardziej
motywuje go… kon kurencja, która nigdy
nie śpi. Jak sam przyznaje, największy wpływ
na jego rozwój zawodowy ma realizowanie nowych projektów biznesowych i podejmowanie
coraz to nowych wyzwań zawodowych.
Wierzy, że dzięki szukaniu efektywnych rozwiązań oraz współpracy
z najlepszymi partnerami można osiągnąć nie
tylko bardzo zadowalające wyniki biznesowe,
ale również zdobyć bezcenne doświadczenie.
To właśnie ono pozwala
na najbardziej dynamiczny rozwój na polu
zawodowym, przynosząc przy tym niemało
satysfakcji.
Mimo tego zaangażowania i determinacji
w osiąganiu wyznaczonych celów Karol
Kamas zawsze znajduje
czas dla siebie i swoich
najbliższych.

Karol Kamas
wicedyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej, Bank BGŻ
MICE POLAND styczeń 2013
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ORGANIZATOR ROKU 2013 – MAGDALENA GAIK

Profesjonalizm i doświadczenie
Wyznacznikiem sukcesu są dla niej przede wszystkim uśmiechy klientów, dla których przygotowuje wydarzenia specjalne,
a także współpracowników, z którymi tworzy niezwykłe projekty eventowe. To właśnie ci ludzie, nieprzerwanie,
są dla niej najlepszą motywacją do pracy.
Magdalena Gaik z branżą event marketingu związana jest niemalże od początku swojej kariery zawodowej. W latach 2000-2007 pracowała w firmie
DaimlerChrysler (potem Mercedes -Benz Polska) jako specjalista ds. marketingu samochodów osobowych Mercedes -Benz, smart i Maybach. Mercedesa
porzuciła w 2007 roku, aby dołączyć do agencji
Prowokator. Pracowała w niej początkowo jako
event manager, następnie senior event manager,
by wreszcie objąć stanowisko dyrektora produkcyjnego. W kwietniu 2009 roku dołączyła do Walk
Group (obecnie Walk Events) jako nowa dyrektor
zarządzająca. Z początkiem 2013 roku objęła stanowisko prezesa zarządu. Podczas swojej wieloletniej kariery w branży spotkań miała okazję przygotowywać i realizować różnorodne wydarzenia.
Najważniejszymi imprezami w trakcie minionego
roku, którymi zajmowała się Magdalena Gaik, były
T -Mobile Nowe Horyzonty – gdzie z ramienia
agencji odpowiedzialna była za oprawę obecności
T -Mobile jako głównego partnera festiwalu a także,
produkcję całości przedsięwzięcia, Desperados –
The Wildest Night Party – gdzie była reżyserem całej imprezy, zajęła się także wsparciem teamu pro dukcyjnego oraz kontaktem z klientem, a także
Red Bull Flying Bach gdzie również odpowiadała

za wsparcie teamu produkcyjnego i kontakt z
klientem. Obecnie, z racji piastowanego stanowiska, stara się mniej angażować w samodzielne realizacje, a bardziej czuwać nad całością produkcji
agencji, wsparciem zespołów i dbaniem o poczucie
komfortu i bezpieczeństwa klientów. Stara się
również angażować w życie branżowe. Działania
te skupiają się głównie w obrębie Klubu Agencji
Eventowych, jest także członkiem kapituły konkursu Kreatywny Roku Branży Eventowej. Bardzo
ważny jest także dla niej rozwój osobisty. Mając
to na uwadze bierze udział w mikserach biznesowych organizowanych przez Klub Agencji Eventowych, a także w spotkaniach z coachami. Swoją
wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze swoimi
współpracownikami w każdym momencie. Zawsze
jest dla nich dostępna, służy radą i pomocą w razie
potrzeby.
Jak sama podkreśla, największym problemem
branży jest spadek jakości świadczonych usług będący skutkiem rozdrobnienia branży. Na rynku powstaje wiele małych, często jednoosobowych firm,
które konkurują ceną z poważnymi agencjami
(często zaniżając ceny usług). Niestety, jakość tych
usług pozostawia wiele do życzenia.

Największym osiągnięciem zawodowym jest
dla niej rozwój firmy
Walk Events. Jak pod kreśla, na przestrzeni
ponad 3 lat wraz
z agencją udało jej się
zdobyć nowych klientów i rozbudować ze spół, dzięki temu konkurują z największymi
agencjami w Polsce.
Biznes to dla niej synonim ciężkiej pracy,
która jednak sprawia
jej ogromną satysfak cję. Pieniądze są środkiem do osiągania celów, zapewniają poczucie bezpieczeństwa.
Mimo wielu obowiązków zawsze stara się
znaleźć czas dla rodzi ny i przyjaciół. Jednak
nawet w czasie pry watnym zdarza jej się
myśleć o pracy.
Jak sama podkreśla
zdaje sobie sprawę
z tego, że sfery pry watnej i zawodowej
życia nie da się do
końca rozdzielić,
nie stara się więc
tworzyć sztucznie tych
podziałów.

Magdalena Gaik
prezes zarządu, Walk Events
MICE POLAND styczeń 2013

9

Agencja hostess i modelek Individual jest obecna na rynku od 7 lat. Głównym
profilem działalności firmy jest wynajem profesjonalnych hostess, modelek
i modeli na różnego rodzaju eventy we wszystkich większych miastach na
terenie całej Polski oraz wynajem modelek i modeli na pokazy mody, do
reklam i produkcji TV. Dysponujemy Bankiem Twarzy osób do reklam
i produkcji TV oraz bazą statystów. Nasze modelki oraz modele biorą udział
w wielu kampaniach reklamowych.
Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom każdego Klienta, jesteśmy
elastyczni w ustalaniu warunków współpracy. Wieloletnie doświadczenie
naszego zespołu zapewnia zadowolenie każdego naszego Klienta.
Agencja hostess i modelek Individual posiada rekomendację i certyfikat
Warsaw Convention Bureau.

Individual – Partnerem wydarzenia – Gala Osobowość Roku MICE Poland 2013
Agencja hostess i modelek Individual
ul. Okopowa 56 lok. 224
01-042 Warszawa
tel./fax 22 408 67 37
tel. kom. +48 512 963 853,
+48 501 068 646

www.individual.pl
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MENADŻER OBIEKTU ROKU 2013
– MONIKA KLOCZKOWSKA

Elastyczność i dobre relacje
W Teatrze Wielkim Operze Narodowej pracuje już blisko 23 lata. Mimo wszystko nie czuje rutyny, ani tym bardziej
znudzenia. Zawsze potrafi znaleźć dla siebie nowe wyzwania. Ciekawe projekty i nowo poznani ludzie najbardziej mobilizują
ją do działania. To właśnie dzięki nim stale poszerza swoje horyzonty i rozwija kolejne umiejętności.
Kariera zawodowa Moniki Kloczkowskiej od początku związana była z Teatrem Wielkim Operą Narodową. Od 1990 do 2006 roku była tancerką zespołu baletowego. W 2006 roku objęła stanowisko referenta do
spraw administracyjno-socjalnych, aby po niespełna
dwóch latach awansować na stanowisko specjalisty
do spraw administracyjno-socjalnych. Organizowa niem imprez zleconych zajęła się w 2011 roku. Jako
specjalista ds. organizacji imprez odpowiedzialna jest
za koordynowanie i realizację przygotowań do imprez, a także za czuwanie nad prawidłowym ich przebiegiem. Odpowiada również za kontakty i współpracę z firmami i instytucjami zajmującymi się promocją
organizacji imprez. Do jej zadań należy także utrzymanie relacji z klientami w zakresie zachowania ciągłości współpracy. W zakres jej obowiązków wchodzi
ponadto opracowanie i opieka merytoryczna nad powstawaniem materiałów promocyjnych. Wśród najważniejszych wydarzeń, które przygotowywała Monika Kloczkowska w minionym roku były La Folle Journee de Varsovie 2013 – Szalone Dni Muzyki Warszawa 2013, gala „Polacy z Werwą” – plebiscyt orga-

nizowany przez PKN Orlen, a także sesja zmykająca
XIII Światowy Szczyt Laureatów Pokojowej Nagrody
Nobla oraz ceremonia wręczenia Nagrody Pokoju,
podczas której odpowiedzialna była za koordynację
przygotowań oraz przebieg obu imprez.
Staż Moniki Kloczkowskiej w dziale zajmującym
się organizacją wydarzeń specjalnych w Operze nie
jest zbyt długi, dlatego bardzo dużą uwagę przywiązuje do własnego rozwoju. Bierze udział w konferencjach i szkoleniach branżowych np. „Programy lojalnościowe – zatrzymaj klientów, zwiększ sprzedaż”.
Stara się poznawać jak najwięcej przedstawicieli
agencji eventowych, podwykonawców i firm, aby w
ten sposób poszerzyć grono potencjalnych parterów
biznesowych. Monice Kloczkowskiej zależy na długofalowej współpracy z agencjami eventowymi oraz
podwykonawcami. Stara się więc profesjonalnie i
elastycznie podchodzić do potrzeb klientów wywiązując się ze wspólnych ustaleń. Buduje relacje z parterami biznesowymi mając na uwadze preferencje
kontrahentów, pamiętając o wszystkich ważnych
szczegółach.

Monika Kloczkowska
specjalisty ds. organizacji imprez, Teatr Wielki Opera Narodowa
MICE POLAND styczeń 2013

Na jej życie zawodowe
największy wpływ miał
przypadek. W wieku
10 lat przypadkowo
dowiedziała się o szkole baletowej. Wcześniej
nie wiedziała nic o balecie. Rok później tańczyła już Tomcia Palucha na scenie Sali Mo niuszki Teatru Wielkiego. Już wtedy związała
swoje losy z tym miejscem. Być może to
właśnie dlatego biznes
postrzega jako sztukę,
choć zdaje sobie sprawę, że jest to sztuka
trudna i twarda a nie
każdy biznesmen jest
artystą. Prywatnie pieniądze stara się wydawać rozsądnie, tylko
od czasu do czasu pozwalając sobie na
„ułańską fantazję”.
Przez otoczenie po strzegana jest jako
osoba cierpliwa i życzliwa, która spokojnie
stara się rozwiązać pojawiający się problem.
Zachowanie spokoju
w trudnych sytuacjach
często dużo ją kosztuje, ale jak sama podkreśla, warto zdobyć
się na ten wysiłek.
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PODWYKONAWCA ROKU 2013 – MICHAŁ CZERNIAK

Otwartość i efektywność
W kooperacji ze specjalistami z Czech w Polsce zakładał węgierską spółkę, pracując przy tym na zlecenie klienta
z... Niemiec. Stworzona przez niego Brill AV Media to jednak nie żaden „potwór z zagranicy”, ale bardzo dobrze
i profesjonalnie działająca firma. Odnosząca niemałe sukcesy.
Mimo że jak sam żartobliwie przyznaje, przez otoczenie postrzegany jest jako „człowiek od kabli”,
początki kariery zawodowej Michała Czerniaka
związane były z branżą hotelarską. Doświadczenie
zdobywał m.in. w Americana Hotel Inn, w położonym w amerykańskim stanie Maryland mieście
Ocean City. W ciągu zaledwie dwóch lat, stopniowo
awansując w hierarchii personelu hotelowego, zdążył pracować na niemalże wszystkich stanowiskach
w tym obiekcie. Po powrocie do kraju zmienił branżę na spożywczą i jako menadżer zakupów związał
się z Grupą Kapitałową Eldorado. Wreszcie nadszedł rok 2005, który dla Michała Czerniaka był
przełomowy. Oznaczał bowiem początek jego działalności w branży multimedialnej i MICE. Rozpoczął wtedy pracę w spółce Brill Audio Visual Kft na
Węgrzech jako AV sales manager w Hotelu Intercontinental w Budapeszcie. Zaledwie kilka miesięcy
później, w styczniu 2006 roku zajął się tworzeniem
spółki Brill Audio Visual Polska w Warszawie, którą to misję konsekwentnie realizuje do tej pory. Początkowo firma zatrudniała zaledwie dwie osoby.
Dzisiaj w jej szeregach pracuje na co dzień już 40
osób, obsługujących setki projektów każdego roku.
Zespół świetnych współpracowników to jednak nie
wszystko. Brill AV Media to także 1000 mkw. po-

wierzchni magazynowej i biurowej oraz współpraca, na zasadzie partnerstwa, z wieloma najważniejszymi hotelami w Warszawie. Czerniak, jako wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający odpowiada
za strategiczne, długoterminowe, ale także bieżące
kierowanie działalnością i rozwojem całej spółki.
Stara się również aktywnie uczestniczyć w życiu
branży spotkań. Jest członkiem Warsaw Destination Alliance (WDA), Warsaw Convention Bureau
(WCB) oraz Stowarzyszenia Branży Eventowej
(SBE). W tym roku wystawiał się także, jako Brill
AV Media European group na targach EIBTM w
Barcelonie, uważanych za jedną z najważniejszych
imprez poświęconych branży MICE w Europie. Jego celem było nie tylko zareklamowanie potencjału
swojej spółki, ale także pokazanie tego, że polski rynek eventowy i jego zaplecze organizacyjne, nie jest
już „zapleczem” Europy, ale może z powodzeniem
przyjąć największe międzynarodowe imprezy.
Chętnie dzieli się zdobytą wiedzą i doświadczeniem
– przede wszystkim w trakcie organizowanych cyklicznie Warsztatów z Techniki Eventowej. Wszystkim zainteresowanym dają one możliwość dokładnego poznania zagadnień związanych z techniką
eventową, m.in. nagłośnienia, oświetlenia, systemów wizji, tłumaczeń itp.

Michał Czerniak
wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, Brill AV Media
MICE POLAND styczeń 2013

Partnerstwo i otwarta
komunikacja – to dwa
główne filary, na których Michał Czerniak
opiera współpracę ze
swoimi kontrahentami
z segmentu venue.
Wśród nich największą
grupę stanowią hotelarze i osoby zarządzają ce centrami konferencyjnymi oraz wystawowymi. To właśnie
szczera komunikacja,
a także przejrzyste
warunki współpracy,
szacunek i poszanowanie wzajemnej pracy,
pozwoliły mu osiągnąć
sukces i zbudować
bardzo dobrą pozycję,
kierowanej przez niego
firmy na polskim
rynku. Te same wartości Czerniak stara się
przenosić również
na płaszczyznę współpracy z agencjami
eventowymi. Do pracy
najbardziej motywują
go wymagający klienci,
konkurencja na rynku
oraz wymierne efekty
tego, co robi.
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Jacek Caputa
kierownik Zespołu Sponsoringu i Event Marketingu w Dziale Marketingu, Grupa Żywiec
Jacek Caputa jest absolwentem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecne stanowisko w Grupie Żywiec zajmuje od 2008
roku. Odpowiedzialny jest za specjalne projekty marketingowe i eventowe oraz działania sponosoringowe dedykowane wszystkim markom Grupy Żywiec. Wcześniej zawodowo w latach 1994-1998 związany był z
grupą ITI, jako promotion manager.
Za swoje największe sukcesy uznaje stworzenie briefu marketingowego i konceptu
współpracy pomiędzy marką Heineken a

Open'er Festival na rok 2002. A także
koordynację działań sponsorskich oraz
specjalnych projektów marketingowych
pod kątem Festiwalu Open'er w okresie
2003-2013.
Do pracy motywuje go chęć tworzenia nowych, ciekawych, zaskakujących i efektywnych projektów marketingowych, jak sam
podkreśla – nie znosi rutyny i nudy.

Największy wpływ na niego miał pierwszy szef.
A satysfakcję daje wielomiesięczna praca i tygodnie przygotowań, które dają efekt w postaci zaskakującego eventu.

Marta Domańska
główny specjalista w Departamencie Szkoleń i Zarządzania Wiedzą, Bank Pekao SA

Do pracy motywuje ją uznanie ze strony przełożonych, możliwość rozwoju osobistego oraz stawianie czoła problemom. Ukończenie trudnych zadań
i osiągnięcie celu sprawia jej największą satysfakcję.

W Pekao SA odpowiada za większość działań związanych z logistyką prowadzonych
przez ten bank szkoleń. Zajmuje się uruchamianiem różnego rodzaju programów szkoleniowych. W zależności od aktualnych potrzeb
ustala ich harmonogramy, dokonuje rezerwa cji miejsc, w których mają odbywać się konferencje (w tym także zakwaterowania i cateringu), a także rozlicza wszystkie koszty związane
z ich organizacją. Tylko w ubiegłym roku przygotowała m.in. szkolenia z zakresu nowego
systemu płatności, w których w ciągu trzech

tygodni wzięło udział ponad 1,8 tys. pracowników banku, szkolenia wprowadzające dla nowych pracowników (prawie 300 osób) czy
projekt zatytułowany Akademia Sukcesu dla
Sprzedawców oraz Menadżerów dla prawie
1,5 tys. uczestników. Domańska zwraca uwagę
na fakt znacznie droższych cen pokoi hotelowych w okresie dużych wydarzeń społecznokulturalnych. Powoduje to utrudnienia w dostępności rezerwacji, co niekorzystnie odbija
się na klientach, ale także na samych hotelarzach, którzy tracą w ten sposób zlecenia.

Wirginia Jędrych
training manager, Nepentes Pharma-Sanofi
Początki jej kariery zawodowej związane są
z firmą Loreal Polska, w której przepracowała 10 lat, stopniowo awansując w strukturach
firmy. W 2010 roku związała się z Nepentes
Pharma, w której pracuje do dzisiaj. Jako training manager jest odpowiedzialna za organizację szkoleń, warsztatów i testów wiedzy
dla przedstawicieli handlowych, a także prowadzenie wielu innych działań edukacyjnych, mających na celu rozwój kompetencji
farmaceutów i dermokonsultantek aptecz nych na terenie całej Polski. Kreuje i przygo-

towuje również zupełnie nowe projekty, dedykowane klientom z branży farmaceutycznej. Należą do nich m.in. Dni Zdrowej Skóry
czy liczne konferencje naukowe. Biznes postrzega przede wszystkim, jako szacunek dla
swoich partnerów w interesach.
Prywatnie mocno zaangażowana w krzewienie kultury na terenie Małopolski. Jest aktywną członkinią chóru nauczycieli szkoły
muzycznej, bierze także udział w lokalnych
imprezach kulturalnych.

W kontaktach z podwykonawcami i agencjami
eventowymi chętnie stosuje standardy współpracy
opracowane przez strukturę firmy. Ewentualne
problemy stara się rozwiązywać na bieżąco.

Artur Maćkowiak
marketing manager Microsoft Polska Sp. z o.o.

Mimo wielu obowiązków stara się nie zabierać pracy
do domu i znaleźć czas na spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Współpracownicy postrzegają go jako osobę
otwartą, z poczuciem humoru i kompetentną.
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Karierę zawodową zaczynał w Polskim Ra diu, gdzie odpowiadał m.in. za sponsoring w
radiowej Trójce. Pracował również jako mar keting communication manager w Nokia Po land, gdzie odpowiadał za program lojalnościowy Club Nokia. Był dyrektorem Rozwoju
i Strategii w Sferii (Grupa Polsat) oraz dyrektorem marketingu na rynku b2b w Play.
Od 2009 roku związany z Microsoft, gdzie
zajmuje stanowisko marketing managera
w Dziale Nowych Technologii. Jest konsul tantem biznesowym i coachem. Najważniej -

MICE POLAND styczeń 2013

sze wydarzenia, które udało mu się zrealizować w 2013 roku to Microsoft Technology
Summit 2013 – największa konferencja technologiczna w Europie Środkowo-Wschodniej
(blisko 3 tys. osób obecnych na konferencji
w halach EXPO XXI, ponad 7 tys. osób oglądających transmisję z konferencji na Onet.pl,
26 partnerów, 25 patronów medialnych),
seria ponad 50 warsztatów (IT Campów) dla
specjalistów IT organizowanych w całej
Polsce, a także spotkania biznesowe dla klientów – programistów Microsoft.
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Katarzyna Marzec
CS team leader Central & Eastern Europe Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.
Katarzyna Marzec jako customer service team leader w firmie Stanley Black & Decker
zajmuje się koordynacją obsługi klientów
z Polski, krajów bałtyckich i bałkańskich w
sferze zamówień, logistyki, informacji.
Na co dzień stara się obserwować trendy
branżowe, śledzić najważniejsze wydarzenia
przemysłu spotkań, brać udział w targach.
We współpracy z agencjami i podwykonawcami najważniejsze są dla niej jasność przekazu, zrozumienie specyfiki zlecenia oraz terminowość. Zwraca także uwagę na szybki

obrót informacji i uczciwość swoich parterów biznesowych. Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym dużo uwagi poświęca
polityce zrównoważonego rozwoju, ekologii,
CSR.
Propaguje postawy ekologiczne, jak ograniczanie zbędnego oświetlenia czy segregacja
śmieci. Angażuje się w akcje dobroczynne,
jak WOŚP czy Szlachetna Paczka. Interesuje
się wszystkim, co pozwala poszerzyć wiedzę
za pośrednictwem różnych środków informacji.

Jak sama twierdzi, pieniądze są po to, by
umiejętnie z nich korzystać. Biznes jest dla niej
synonimem ciągłej łamigłówki, sztuką opanowania
i uczciwości.

Agnieszka Nowak
manager zespołu programów lojalnościowych w Departamencie Wsparcia Sprzedaży,
Credit Agricole

Wyboru agencji dokonuje zawsze na zasadzie
przetargu. Cele i założenia każdego z planowanych wydarzeń ustalane są jednak wcześniej,
wewnątrz firmy.

W swojej pracy zajmuje się przygotowywaniem i realizacją akcji promocyjnych i sprzedażowych skierowanych do partnerów handlowych banku, w tym również konkursów
motywacyjnych, w których nagrodą są wyjazdy typu incentive do różnych zakątków świata. Przy tworzeniu programu imprezy zawsze
współpracuje z wyspecjalizowanymi agencjami. Sama jednak opracowuje główne cele
i założenia mających się odbyć wydarzeń,
a później także nadzoruje ich realizację. W

ten sposób w ubiegłym roku zorganizowała
m.in. konferencję Business Club Credit Agricole Bank Polska, na którą zostali zaproszeni
kluczowi partnerzy banku. Organizowała
konkursy sprzedażowe, w których nagrodą
były wyjazdy incentive na Reunion czy do Rumunii. Cieszy ją, gdy rezultaty jej pracy przekładają się na widoczne i doceniane efekty.
Jak sama przyznaje, duży wpływ na jej życie
i karierę zawodową mieli mądrzy szefowie od
których mogła się wiele nauczyć.

Jadwiga Sitnicka
członek Zakładowej Komisji Funduszu Świadczeń Socjalnych, Motorola Solutions
Do jej zadań należy wybór usługodawców,
organizacja pikniku dla pracowników i ich
rodzin, koordynacja imprez integracyjnych,
organizacja imprezy dla dzieci z okazji Mi kołajek. Do najważniejszych projektów, jakie zrealizowała w tym roku należą: piknik
dla pracowników Motorola Solutions i ich
rodzin (1000 osób) oraz przygotowywanie
wyjazdów integracyjnych pracowników.
Odpowiada również za komunikację we wnętrzną w firmie.

Jej zdaniem najważniejszym problemem
branży jest organizowanie i branie udziału
w spotkaniach bardziej dla „lansu” niż dla
celów merytorycznych, przez co spotkania
nie prowadzą do konkretnych rezultatów.
W 2013 roku najważniejszym wydarzeniem
branży był według niej szczyt klimatyczny
COP 19. Do pracy najbardziej motywują ją
inni ludzie, a satysfakcję sprawia jej widok
zadowolonych realizatorów i odbiorców
projektu.

Biznes to dla niej wciągająca gra, w której kostka
ma więcej niż sześć ścian, a reguły mogą być
negocjowane.

Ewelina Sobolewska
event manager, mBank

Ceni agencje, które oprócz profesjonalizmu
i zaangażowania w realizację projektu, potrafią
również przedstawić zaskakującą i oryginalną
koncepcję scenariusza imprezy.

Zajmuje się organizacją i koordynacją spo tkań dla klientów i partnerów biznesowych
banku. Realizuje imprezy dla różnych grup
docelowych, toteż charakter tworzonych
przez nią eventów jest bardzo różny. Głównie
są to jednak spotkania czysto biznesowe, których celem jest nawiązanie kontaktów z potencjalnymi, nowymi klientami oraz umocnienie relacji z obecnymi partnerami. Do
współpracy zaprasza agencje eventowe, które mogą pochwalić się odpowiednim doświadczeniem, popartym referencjami w da -
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nej dziedzinie. Chętnie bierze udział w szkoleniach i konferencjach branżowych. Zdobytą wiedzą dzieli się później ze swoimi współpracownikami w czasie pracy nad kolejnymi
projektami. Takie działanie pozwala niejednokrotnie skrócić czas realizacji zadań
i uniknąć ewentualnych potknięć. W swojej
pracy najbardziej ceni możliwość samorealizacji i rozwijania umiejętności. Przynosi jej to
największą satysfakcję. Bez względu na
wszystko, zawsze znajduje czas dla rodziny
i przyjaciół.
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Renata Taberska
marketing manager, TUiR Warta SA
W TUiR Warta od 2008 roku. Wcześniej
związana m.in. z Kredyt Bankiem, Polskim
Bankiem Inwestycyjnym oraz spółką Perycut
PL. Odpowiada za opracowanie i realizację
strategii komunikacji marketingowej w obszarze ubezpieczeń skierowanych do klientów korporacyjnych, w tym działania z obszaru marketingu bezpośredniego (eventy,
spotkania, wyjazdy, konferencje, szkolenia)
dla klientów VIP, brokerów, dealerów samochodowych, flot i leasingów. Bardzo chętnie
wykorzystuje możliwości własnego rozwoju

zawodowego – czyta branżową prasę, śledzi
nowinki w internecie, korzysta z zaproszeń
na spotkania z firmami eventowymi, incentive, podwykonawcami czy hotelarzami.
Uczestniczy również w szkoleniach menadżerskich organizowanych przez Wartę.
Ukończyła roczną Szkołę Strategii Marki,
prowadzoną przez Stowarzyszenie Agencji
Reklamowych. Przez współpracowników postrzegana jest jako osoba o pogodnym usposobieniu, pozytywnie nastawiona do życia.
Prywatnie jej pasją jest bieganie.

Aktywnie uczestniczy w inicjatywach na rzecz
ubogich i chorych dzieci. Podczas spotkań z menadżerami organizuje zbiórki pieniędzy, współorganizuje także akcję Order Świętego Mikołaja.

Elżbieta Atkinson
VIP Incentive Travel Poland Sp. z o.o.

Dla Elżbiety Atkinson wyznacznikiem sukcesu
w pracy jest „fair play” czyli osiąganie celów,
ale nie za wszelką cenę. Otoczenie mówi o niej
„profesjonalnie zakręcona”.

Elżbieta Atkinson w branży reklamowo-eventowej jest obecna od 19 lat, zaś
w branży MICE od 2005 roku. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektor zarządzającej
VIP Incentive Travel Poland Sp z o.o. Koordynuje tam i finalizuje umowy z partnerami
zagranicznymi oraz klientami.
Ponadto zarządza budżetami promocyjnymi i PR, a także nadzoruje prawidłowość
przebiegu realizacji. W latach 2011-2012
rozpoczęła prace nad budową projektu
www.incentiveplanet.pl, który jest własno-

ścią spółki Incentive Planet. Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważa
otrzymanie dotacji unijnej na realizację tego projektu internetowego. Ma on na celu
wspieranie i rozwój branży MICE w Polsce.
Do pracy motywują ją codzienne zmagania,
podnoszenie poprzeczki oraz sukces jako
wytchnienie i nagroda. Z jej inicjatywy fir ma wspiera „Szlachetną paczkę" i Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Małgorzata Bala-Szymańska
new business development manager, Haxel Events & Incentive Sp. z o.o.
W Haxel Events & Incentive odpowiada za
budowanie świadomości marki, opracowywanie planów sprzedaży oraz strategii marketingowej. Do jej zadań należy także aktywna współpraca z poszczególnymi działami
firmy, zarządzanie projektami i reprezentowanie firmy na wydarzeniach branżowych.
Odpowiada także za kontakt i organizację
wy da rzeń dla klu czo wych klien tów i
utrzy mywanie relacji prosprzedażowych.
Za największe osiągnięcie zawodowe uważa
samodzielną organizację Międzynarodowych

Targów Call Center w 2008 roku. Do jej zadań należała kompleksowa organizacja tego
przedsięwzięcia, od pozyskania wystawców
i zwiedzających, po marketing i PR. Targi
cieszyły się dobrą opinią i to po nich odkryła
w jakim kierunku chciałabym iść w swojej
dalszej karierze zawodowej. Uważa to za
ważny przełom w swoim życiu. Należy do
Stowarzyszenia Organizatorów Incentive
Travel. Biznes to dla niej rozmowy zakończone sukcesem.

Do pracy motywuje ją możliwość wykazania
się. Drogę zawodową wyznaczyli jej znajomi,
powierzając jej organizację wyjazdów, które
stały się jej specjalnością.

Elżbieta Bielińska
prezes zarządu, Inspire Congress Sp. z o.o.

Miernikiem sukcesu jest dla niej pozycja, w jakiej
znajduje się aktualnie jej firma. Do pracy najbardziej
motywuje ją zadowolenie klientów i myśl, że każda
realizacja może być jeszcze lepsza od poprzedniej.
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Zaczynała karierę jako specjalista ds. admi nistracyjnych w Państwowym Szpitalu Kli nicznym nr 1 we Wrocławiu. Na dobre organizacją konferencji zaczęła zajmować się
pracując w Dolnośląskiej Fundacji na Rzecz
Zapobiegania Ślepocie. Była także wicepre zesem w firmie Spektrum. Obecnie kieruje
InspireCongress, gdzie zajmuje się pozyski waniem nowych klientów oraz prowadzi
nadzór nad wszystkimi konferencjami przy gotowywanymi przez to biuro. Oprócz tego
organizuje wewnętrzne szkolenia dla swoich
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pracowników. Dotyczą one m.in. komunikacji interpersonalnej czy efektywnego zarządzania czasem. Jak sama przyznaje, największymi bolączkami nękającymi polską branżę
MICE jest brak obiektów kongresowych
i konferencyjnych, które spełniałyby wszystkie oczekiwania klientów oraz niewystarczające wsparcie ze strony miejskich biur promocji, w tym tzw. convention bureau.
W 2012 roku Bielińska otrzymała Odznakę
Honorową „Za zasługi dla turystyki” przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
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Maciej Brzozowski
event director, Agencja Live Sp. z o.o.
Maciej Brzozowski z agencją Live związany
jest od 2006 roku. Jako event manager (a od
kilku tygodni już jako jako event director) brał
udział w realizacji najważniejszych projektów
swojej agencji. W minionym roku przygotowywał m.in. Orlen Warsaw Marathon, Top
Gear Live w ramach specjalnej edycji Verva
Street Racing, a także Red Bull Kart Fight.
Maciej Brzozowski stara się być także aktywny na polu branży. Uczestniczy w panelach
dyskusyjnych, zwłaszcza o tematyce związanej z bezpieczeństwem w organizacji even-

tów. W swojej pracy na co dzień przykłada
dużą wagę do polityki odpowiedzialnego biznesu. Wśród działań CSR przez niego podejmowanych warto wymienić – inicjatywy skie rowane do osób niepełnosprawnych podczas
Orlen Warsaw Marathon, organizację
proekologicznych zapleczy cateringowych
(segregacja odpadów, ekologiczne formy opakowań i sztućców) a także carpooling – organizacja ekonomicznego dojazdu na spotkania
zespołu poza miejscem pracy.

Do pracy najbardziej motywuje go chęć tworzenia
i emocje towarzyszące całemu zespołowi po kolejnym wspólnym sukcesie. Mimo wielu obowiązków
zawsze znajdzie czas dla swojej żony i córeczki.

Marta Dunin-Michałowska
prezes, Mea Group Sp. z o.o.

Do pracy motywuje ją sukces, nowe wyzwania,
ale także dobra atmosfera w pracy oraz dobra
energia całego otoczenia. Biznes to dla niej praca i
pasja w jednym.

Założycielka, właścicielka oraz prezes zarządu agencji Mea Grup. Jej życie zawodowe
związane jest z tą firmą od 2008 roku. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w
firmie Business Communications Associates
(zakres działania: PR i Eventy). Od 2000 roku
pracowała w agencji Allegro, m.in. jako account manager). W Mea Group odpowiada za
całościowe zarządzanie firmą oraz reprezentowanie jej w kontaktach z kontrahentami i
partnerami biznnesowymi. Do jej zadań należy również dbałość o stały rozwój firmy, któ-

ra obecnie składa się z ośmiu działów – wśród
nich znajduje się m.in. ostatnio wdrożony
projekt pod nazwą Mea Look, w ramach którego budowany jest wizerunek osób indywiualnych. Stworzenie od podstaw agencji Mea
Group to dla niej największe osiągniecie zawodowe. Tym większe, że dokonała tego
w czasie kryzysu gospodarczego. Angażuje się
w życie branży m.in. poprzez aktywny udział
w imprezach mających na celu jednoczenie
polskiego przemysłu spotkań.

Tomasz Korycki
event director, Event Partners
Jako event director i współwłaściciel agencji
Event Partners ma bardzo szeroki zakres obowiązków – od planowania i przygotowywania
koncepcji kreatywnych, aż po realizację i fizyczną obecność na każdym evencie. Według
filozofii firmy to właśnie osobiste zaangażowanie, również na poziomie realizacji imprezy, daje klientom poczucie bezpieczeństwa i
tym samym wyróżnia agencję na rynku. Najważniejsze wydarzenia realizowane przez
niego w minionym roku to – Microsoft Tech nology Summit 2013 (kongres Microsoft dla

branży IT dla 2,5 tys. osób), New Product Introduction 2013 – coroczne spotkanie firmy
HP z partnerami biznesowymi, Człowiek
Roku 2012 – gala wręczenia nagród dla najlepszych pracowników Michelin Polska. Stara się także brać udział w wielu wydarzeniach
branżowych, głównie study tourach, samodzielnie też przygotowuje podobne inicjatywy. Obecnie zbiera materiały do swojej książ ki, która ma być przewodnikiem po świecie
eventów, który zainspiruje innych do ciekawych rozwiązań w event marketingu.

Bariery kulturowe przekracza podczas swoich
podróży. Stara się żyć życiem codziennym
mieszkańców innych krajów, nie chce być jedynie
obserwatorem. Biznes jest jego żywiołem.

Michał Pieprzowski
general director, Anix Production House

Największy wpływ na jego życie zawodowe
mieli zespół i przyjaciele, z którymi pracuje.
Dzięki współpracownikom wie, że nie ma rzeczy
niemożliwych.

Michał Pieprzowski piastuje stanowisko
general directora grupy Anix Production House. Jako szef i osoba odpowiedzialna za
funkcjonowanie firmy stara się nadzorować
wszystkie jej działania i wspierać swoich ludzi przy realizacji projektów.
Z branżą MICE związany jest od 2000 roku. Na początku jako organizator z wolnej
ręki i osoba nadzorująca różnego rodzaju
projekty. Współpracował z takimi agencjami, jak Kantaro, Sound of Music, STX Jambory, Jet Events. Przed założeniem własnej
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firmy pracował jako producent w Agencji
Allegro. W tym roku zrealizował wiele imponujących wydarzeń, takich jak premiera
Porsche Cayenne w Warszawie czy gala Panattoni Europe. Według niego największym
problemem branży jest chora rywalizacja
i niepojęta zachłanność właścicieli wielu
firm. Jak sam mówi, branży MICE zaczyna
brakować ludzkiej twarzy i partnerskiej
współpracy. Jej przedstawiciele zapominają,
że ten „tort” jest na tyle duży, że wystarczy
dla wszystkich.
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Łukasz Rzebko
general manager, Extomusic
Jak sam mówi, jest general managerem, czyli człowiekiem od wszystkiego. Każdego dnia
wykonuje setki telefonów, przebiega tysiące kilometrów i wypija tuzin kaw, aby dobrze naoliwiona machina jego agencji podążała w dobrym kierunku. Ponadto dba o wizerunek firmy, pozyskuje zlecenia i dopina wszystko na
ostatni guzik. Wśród tegorocznych realizacji
przygotowywanych przez niego można wymienić Summer Cars Party VII (największe
show motoryzacyjno-muzyczne w południowej Polsce), jubileusz 20-lecia Katowickiego

Holdingu Węglowego czy akcję prospołeczną
„Wrzuć Bezpieczny Bieg”. Łukasz Rzebko
działa też aktywnie na polu całej branży
MICE. Jest członkiem Stowarzyszenia Branży
Eventowej, bierze udział w study tourach, organizuje lokalne spotkania branży MICE. Jego
zdaniem największym problemem branży
MICE jest zbyt mała liczba spotkań networkingowych. Uważa, że poprzez luźny i otwarty charakter tego typu spotkań można nawiązać zdecydowanie bardziej owocne relacje niż
podczas jednostronnych paneli.

Uważa, że pieniądze są po to, żeby je pomnażać,
inwestować i rozwijać siebie. Bariery kulturowe
przekracza, gdy osiąga następny etap zrozumienia
świata.

Wiktor Uciński
event manager, Ster Event

Biznes jest dla niego synonimem często ciężkiej
pracy. Mimo to właśnie efekty tej ciężkiej pracy,
w postaci zadowolenia klientów i kolejnych realizacji
dają mu największą satysfakcję.

Jako event manager Ster Event odpowiada
za koordynowanie eventów, utrzymanie relacji z firmami współpracującymi z agencją,
a także opracowanie koncepcji kreatywnych
eventów i tworzenie scenariuszy wydarzeń.
Jego praca jest dla niego prawdziwą pasją
i wykonuje ją z ogromnym zaangażowaniem.
Uczestniczy także w życiu branżowym,
w tym w organizowanych study tourach i fast
datach. Jest też członkiem Stowarzyszenia
Branży Eventowej. Według niego największym problemem branży jest brak współpra-

cy i duża, często niezdrowa konkurencja na
rynku. Nowe agencje próbują konkurować
zaniżając ceny i proponując usługi na niskim
poziomie, co psuje rynek eventowy. Skutkuje
to tym, że klienci mało poważnie traktują
przedstawicieli agencji.
Wiktor Uciński na swoim koncie ma wiele
udanych realizacji i sukcesów. Jednak, jak
sam podkreśla, najważniejszym jest dla niego
to, że ponad 13 lat pracuje na rynku evnetowym.

Radosław Altheim
hotel director, GrandHotel Tiffi
Radosław Altheim jest menadżerem nowo
otwartego hotelu GrandHotel Tiffi w Iławie.
Z branżą hotelową związany jest od wielu lat.
Pracował jako dyrektor generalny w Klasztor
Cedynia Hotel i dyrektor sprzedaży i marketingu w andel's Hotel Łódź, gdzie był jednym
z inicjatorów projektu „Łódź kreuje eventy”.
Najważniejsze wydarzenia współorganizo wane przez niego w minionym roku to gala
otwarcia GrandHotel Tiffi oraz polska pre miera nowego modelu Citroën C4 Picasso.
Przy współpracy z agencjami kieruje się zasa -

dą elastyczności hotelu względem aranżacji
obiektu pod dany event. Jak sam twierdzi,
stara się możliwie często mówić „tak”, choć
przez to czasem zdarza się, że w obiekcie
trzeba coś zburzyć lub np. zdemontować futrynę, by powiększyć drzwi. Mimo wielu obowiązków stara się dzielić swoją wiedzą i do świadczeniem prowadząc gościnne wykłady
w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w
Łodzi. Zajmuje się także konsultingiem dla
mniejszych obiektów hotelarskich z naci skiem na możliwości sprzedaży on -line.

Największy wpływ na jego życie zawodowe miał
ojciec, który od najmłodszych lat uczył go szacunku do pracy. W pracy najważniejsza jest dla niego
pasja, to ona motywuje go do działania.

Piotr Białkowski
sales & event manager, Hard Rock Café Warsaw

Pieniądze są dla niego środkiem do realizacji
marzeń. Mimo wielu obowiązków zawsze stara
się znaleźć czas dla siebie. Często spędza go biegając
(nawet po 20 km).
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Kariera zawodowa Piotra Białkowskego
„od zawsze” związana była z sektorem MICE
i obiektami eventowymi. Przed objęciem stanowiska sales & event managera w Hard
Rock Cafe Warsaw zajmował się organizowaniem wydarzeń specjalnych w takich miejscach, jak Restauracja Sense, Restauracja
KOM czy Blue Cactus & Iguana Lounge.
W pracy stawia przede wszystkim na jakość
oferowanych usług, dlatego też tego samego
wymaga od agencji i podwykonawców, z któ rymi współpracuje. PNie akceptuje podejścia:
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„nie da się”. Wszystkie trudne kwestie stara
się omawiać i znajdować rozwiązanie. Wierzy, że to właśnie jest klucz do przygotowania
najlepszej oferty dla klientów. Uważa, że największym problemem branży MICE jest właśnie brak profesjonalizmu, a zwłaszcza niedopilnowywanie terminów i zobowiązań przez
podwykonawców. Jak mówi, w praktyce
oznacza to, że trudno jest znaleźć godnych zaufania partnerów biznesowych, z którymi
współpraca nie oznacza kompromisu w sferze jakości świadczonych usług.
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Agata Latańska
Nominacja: dyrektor sprzedaży i marketingu, Hotel Warszawianka
Obecnie: dyrektor sprzedaży i marketingu Hotel Double Tree by Hilton Łódź
W hotelu DoubleTree by Hilton Łódź
(pierwszy hotel tej marki w Polsce) odpowiedzialna była za stworzenie kompleksowej kampanii marketingowej i PR -owej oraz
otwarcie obiektu.
Jej wcześniejsza kariera zawodowa związana była m.in. z Hilton Garden Inn w Rzeszowie, warszawskim Hotelem Radisson
Blu Centrum oraz Grupą Hotelową Orbis.
Jest zwolenniczką zarządzania zadaniowego, opartego na stałym i konsekwentnym co-

achingu. Oprócz codziennej techniki brain
stormingu wykorzystywanej do rozwiązywania problemów przez aktywny, zespołowy udział we wspólnej analizie problemu,
stara się prowadzić także regularne szkolenia dla pracowników.
16 grudnia Agata Latańska objęła funkcję
dyrektor sprzedaży i marketingu w hotelu
Warszawianka. Do jej obowiązków należy
teraz zarządzanie sprzedażą oraz kontakty
z kluczowymi klientami.

Największy wpływ na jej życie zawodowe mają
ludzie, z którymi pracuje i od których każdego
dnia ma szansę uczyć się nowych rzeczy. Zawsze
znajdzie czas dla najbliższych.

Dagmara Leja
menadżer hotelu, Hotel Dosłońce Conference & SPA

Największy wpływ na jej życie zawodowe miała...
Joanna Chmielewska. W dzieciństwie marzyła o tym,
by prowadzić życie tak ciekawe i aktywne, jak życie
bohaterek powieści poczytnej pisarki.

Mimo że Dagmara Leja oficjalnie nie zajmuje się koordynowaniem imprez w hotelu,
gdyż jest to funkcja działu konferencji i bankietów, to ona czuwa nad prawidłowym
przebiegiem całego procesu realizacji wydarzeń od momentu wpłynięcia zapytania do
hotelu, aż po zamknięcie rachunku przez koordynatorów. Jak sama podkreśla z „zaplecza” nadzoruje przebieg każdego eventu, ale
pozwala swojemu zespołowi na samodzielną
pracę. Chce, żeby pracownicy czuli zaangażowanie i odpowiedzialność za imprezy swo-

ich klientów. Przez wiele lat angażowała się
w pracę stowarzyszeń branżowych SKKP
i MPI Poland Club. Swoją wiedzą i doświadczeniem stara się dzielić przede wszystkim ze
swoim zespołem, gdyż właśnie to uważa za
wyznacznik dobrego zarządzania ludźmi.
Szkolenia przeprowadza osobiście i regularnie. Raz w miesiącu organizuje spotkania, na
które zaprasza także współpracujących z firmą grafików, informatyków i innych specjalistów. Dzięki temu wszyscy poznają kulturę
i wizję firmy.

Dariusz Matysiak
członek zarządu, dyrektor ds. administracyjnych i technicznych, Expo XXI Sp. z o.o.
Prowadzi całokształt spraw związanych z
administracyjnym i technicznym zarządzaniem i funkcjonowaniem Warszawskiego
Centrum Expo XXI. Kieruje zespołem Działu
Technicznego i Centrum Serwisowego. Od powiada za bezpieczeństwo i stan całego
obiektu oraz jakość świadczonych w nim
usług. Bierze także udział w licznych szkoleniach branżowych, szczególnie z zakresu zarządzania nieruchomościami, prawa i zarządzania personelem.
Czynnie uczestniczy także w pracach Pol -

skiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT).
W swoich działaniach stawia na wieloletnią
współpracę. Jego zdaniem można ją uzyskać
jedynie dzięki zrozumieniu i wzajemnemu
zaufaniu. Aby to osiągnąć, konieczne jest
oczywiście poświęcenie większej ilości czasu
na budowanie dobrych relacji. Długofalowo
bardzo się to jednak opłaci. Jak mówi Matysiak, dla każdego należy „być człowiekiem”
i go szanować, niezależnie czy jest to prezes
całej firmy, czy też osoba odpowiedzialna za
utrzymanie czystości.

Do pracy najbardziej motywuje go samodyscyplina
i chęć wywiązania się z nałożonych obowiązków
na wysokim poziomie. Za najlepszy wyznacznik
sukcesu uważa dużą liczbę zadowolonych klientów.

Joanna Ostrowska
kierownik sprzedaży i marketingu, Osti Hotele

Największy wpływ na jej życie zawodowe miał oj ciec. Jak podkreśla, to on poprowadził ją w kierunku
hotelarstwa i pokazał, że ciężka praca i pasja pozwala na realizację marzeń.

Jako kierownik sprzedaży i marketingu Osti
Hotel Joanna Ostrowska ma wiele obowiąz ków. Kieruje zespołem, nadzoruje obiekt, zaj muje się reklamą i kontaktem z mediami.
Dba także o to, aby obiekt, który reprezentuje widoczny był podczas wydarzeń branżo wych m.in. spotkań MPI, Forum Młodych
Gladiatorów Hotelarstwa. Sama również ak tywnie działa na forum branży, zarówno jako
członek MPI, jak również podczas konferen cji i szkoleń Harvard Business Review Poland. Bardzo ważna w jej życiu zawodowym
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i prywatnym jest także działalność charytatywna. Dwa lata z rzędu wraz ze swoim zespołem brała udział w biegu Krakow Business Run, na stałe współpracuje także z Fundacją Jaśka Meli. W tym roku współorganizowała również sprzedaż kartek bożonarodzeniowych, z których dochód przeznaczony był
dla domu dziecka. Najważniejszym problemem branży jest dla niej brak komunikacji,
dlatego też w swojej pracy zwraca największą uwagę na porozumienie z klientem, poznanie jego potrzeb.
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Artur Trukawiński
dyrektor generalny, Hotel Arłamów SA
Artur Trukawiński z branżą hotelową związany jest od lat. Praktykę zawodową zdobywał w Polsce i na świecie na różnych stanowiskach operacyjnych i zarządczych dla międzynarodowych sieci hotelarskich, takich jak
InterContinental Hotels Group, Accor, Starwood. Pracował również dla międzynarodo wych kompanii żeglugowych: Princess Cruises, Costa Crociere, Cunard Line i Disney
Cruise Line.
Przed objęciem funkcji dyrektora generalnego Hotelu Arłamów pracował na stanowi-

sku dyrektora generalnego hotelu Holiday
Inn Warszawa Józefów. Wybierając agencje
i podwykonawców, z którymi współpracuje
stara się zwracać uwagę na ich kreatywność
i wysokie standardy pracy. Mimo wielu obowiązków zawsze znajduje czas na działalność
charytatywną. Wspólnie z zespołem brał
udział w takich inicjatywach, jak „Race Around the World" organizowanych przez sieć
InterContinental Hotels Group, współpracował z Fundacją „Rak n Roll” Wygraj Życie,
wspierał lokalne domy dziecka.

Do pracy motywuje go zawodowa ambicja,
poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań oraz satysfakcja, jaką daje współpraca
z ludźmi.

Sylwia Wróbel
kierownik marketingu i sprzedaży, Hotelu Magellan Spa & Business

Biznes to dla niej synonim relacji i rozmowy.
Największą motywacją do pracy jest dla niej pasja
i zadowolenie klientów. Prawdziwą satysfakcję
dają jej działania, które przynoszą realne efekty.

Sylwia Wróbel w Hotelu Magellan pracuje
od 2006 roku. Jako specjalista ds. sprzedaży
MICE odpowiedzialna jest m.in. za opracowanie, wdrażanie i kontrolowanie działań marketingowych oraz kierowanie promocją
i sprzedażą produktów i usług hotelu, przygotowanie i rekomendację strategii cenowej oraz
polityki dystrybucyjnej czy działania reklamowe i marketingowe. Mimo wielu obowiązków
zawodowych znajduje także czas, by aktywnie
działać na polu branży MICE. Brała udział w
konkursie MP Power Awards, e-travel forum –

konferencji poświęconej problematyce sprzedaży, czy Forum Rynku Hotelarskiego Profit
Hotel 2013. Dba również o własny rozwój i
podnoszenie kwalifikacji. W minionym roku
brała udział w szkoleniu Nowoczesna Menadżerka Obiektu Hotelowego (półroczne szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi oraz
działalności obiektu organizowane przez Empriz Group), warsztatach marketingowych z
zakresu social media marketingu. Ukończyła
studia z zakresu zarządzania w korporacjach
międzynarodowych.

Magdalena Żelech
kierownik Działu Sprzedaży Konferencji, Zdrojowa Hotels
W Zdrojowa Hotels pracuje od stycznia 2013
roku Do jej obowiązków należy m.in. zarządzanie zespołem w obiektach Grupy: Marine
Hotel, Ultra Marine, Sand Hotel, Cristal Resort Szklarska Poręna, a także Diune Hotel &
Resort (oficjalne otwarcie lato 2014 i 2015)
oraz Baltic Molo Park, otwarcie 2016). Karierę zawodową rozpoczynała w Haxel Events &
Incentive. Po pięciu latach przeszła do pracy
w Exim Tours. Kolejnym przystankiem na jej
ścieżce zawodowej był Hotel Mazurkas &
MCC Mazurkas Conference Centre. W latach

2009-2012 prowadziła własną firmę consultingową. W relacjach z agencjami eventowymi
jest dla niej ważna zasada fair -play. Zdecydowanie preferuje realizację wydarzeń z agencjami. Jest to dla niej gwarancja wspólnego
sukcesu. Swoją przyszłość bezwzględnie wiąże z branżą MICE, dlatego stara się poświecić
czas m.in. na udział w konferencjach sprzedażowych i konferencjach hotelarskich, spotkania branżowe, e-learning i uczestnictwo
w międzynarodowych konferencjach on-line
i kursy z zakresu branży MICE.

Prowadzi bezpłatne coachingi w zakresie zawodowym, personalnym i osobistym oraz bezpłatne mediacje. Wspiera akcję społeczną Fundacji Jednym Śladem „Motocykliści są wśród nas”.

Izabela Bogusz
kierownik działu sprzedaży, Mazurkas Catering

W pracy największą satysfakcje daje jej wygranie
przetargu na projekt, który miał minimalne szanse
na realizację, a kończony jest uściskiem dłoni
zadowolonego klienta.
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Karierę zawodową rozpoczęła w 2006
roku jako specjalista ds. turystyki Orbis Tra vel. Następnie przez trzy lata była specjalistką ds. sprzedaży czarterów w Centralwings.
Od 2010 roku, jako kierownik działu sprze daży Mazurkas Catering odpowiada m.in.
za zarządzanie zespołem sprzedaży aktyw nej, rekrutację pracowników, prowadzenie
rozmów handlowych i tworzenie planów
sprzedażowych. Cieszy ją fakt wypracowania sobie dobrych relacji z klientami, którzy
powierzają jej organizację swoich najwięk -
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szych wydarzeń. We współpracy z agencjami eventowymi dąży do tego, by działać
przede wszystkim na zasadach partnerskich.
W swoich działaniach stara się nie zapominać o potrzebujących. Zorganizowała
nocleg w Hotelu Mazurkas dla wychowanków Domu Dziecka Fundacji „Pożywienie
– Darem Serca". Wyznacznikiem sukcesu
stało się dla niej poczucie spełnienia.
W biznesie liczy się dla niej ciężka praca i
satysfakcja.
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Beata Bronowicz
dyrektor sprzedaży, Belvedere – Cafe Łazienki Królewskie Sp. z o.o.
Początek jej ścieżki zawodowej to praca w
PTK Centertel od 1992 do 1995 roku, gdzie
brała udział w tworzeniu telefonii komórkowej w Polsce. Kolejnym przystankiem w
drodze zawodowej była praca przy otwarciu
pierwszego w Polsce hotelu Best Western
(we Wrocławiu).
Z Belvedere związana jest od 12 lat. Obecnie jako dyrektor sprzedaży zarządza sprzedażą usług cateringowych w Restauracji Belvedere i Belvedere Catering. Wyznacznikiem sukcesu stało się dla niej zaufanie,

życzliwość i sympatia, jakim obdarzają ją
współpracownicy i bliscy.
W kontaktach z klientami kieruje się
przede wszystkim zasadą transparentności.
Za gwarant sukcesu uważa etykę w działaniu i szacunek dla stron zaangażowanych
w projekt. Jak twierdzi pieniądze są jej po
to, by ciekawie żyć. Jeżeli chodzi o 2013 rok,
to największą satysfakcję dała jej obsługa
premiery operatora lotniczego Fly Emirates
w Polsce.

Do pracy najbardziej motywuje ją wrodzony
optymizm, niespożyte siły do życia, radość
z tego, co robi. A także gdy jej dziecko mówi:
„mamo, jesteś najukochańsza”.

Robert Brzozowski
dyrektor działu sprzedaży i rozwoju, BSC AV Sp. z o.o.

Jego pasją jest off-road, który łączy z działaniami charytatywnymi mającymi na celu pomoc potrzebującym dzieciom. Bierze udział m.in. w akcjach „Choinka 4x4”, „Dzieciaki Na Paki” czy „Piknik 4x4 WOŚP.

Już na samym początku pracy w branży został rzucony na głęboką wodę. Jako początkujący project manager odpowiadał za organizację kilkudniowego forum dla specjalistów
ds. nieruchomości. Klientem tego wydarzenia
była duża, hiszpańska firma z branży spotkań
biznesowych. W gestii Brzozowskiego leżało
kompleksowe przygotowanie całej imprezy
od strony techniki konferencyjnej, zabudowy
targowo-wystawienniczej, grafiki, scenografii
i tłumaczeń. Realizacja tego zadania jest jednym z jego najważniejszych osiągnięć. Sukces

ten zauważalnie wpłynął na jego całą późniejszą karierę zawodową. Obecnie Brzozowski
zarządza całym działem sprzedaży i eventowym. Zajmuje się obsługą klienta, nadal orga nizuje także eventy. Bierze również udział w
szkoleniach technicznych przeprowadzanych
przez producentów sprzętu oraz w specjalnych szkoleniach sprzedażowych. Mimo natłoku obowiązków, zawsze znajdzie czas dla
przyjaciół. Wyznacznikiem sukcesu jest dla
niego osiąganie założonych celów i wyznaczanie sobie kolejnych wyzwań.

Krzysztof Rafał Galimski
wiceprezes zarządu, Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
Zajmuje się realizacją bieżących zleceń
związanych z organizacją i wykonawstwem
imprez dla czołowych organizatorów targów
w Warszawie. Oprócz funkcji kierowniczej w
Pracowni Sztuk Plastycznych, prowadzi także
nadzór nad firmą Międzynarodowe Centrum
Targowe (MCT) i koordynuje jej działania
związane z uczestnictwem w konsorcjum
„Bursztyn. Skarb Polski”, które realizuje
Branżowy Program Promocji branży jubilersko-bursztynniczej w latach 2012-2015 na zle cenie Ministerstwa Gospodarki. Jest również

członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby
Przemysłu Targowego (PIPT) oraz członkiem
zarządu Warszawskiej Korporacji Targowej
(WKT). Jedną z większych bolączek nękających przemysł spotkań jest jego zdaniem
wciąż zbyt niski poziom zaangażowania ze
strony administracyjnych jednostek budżetowych w projekty i przedsięwzięcia prowadzone przez branżę. Jak przyznaje, sam nie jest
pewien, czy możliwie może być niemyślenie
o pracy w domu. Mimo to zawsze znajdzie
czas dla swoich najbliższych.

We współpracy z agencjami eventowymi, hotelami i innymi partnerami najważniejsze są dla niego
profesjonalizm, transparentność, elastyczność
i rzetelność rozliczeń.

Grzegorz Kuć
wiceprezes zarządu, Trias EE Sp. z o.o.

Współpracę z agencjami opiera na lojalności,
zaufaniu i profesjonalizmie. Biznes jest dla niego
synonimem odpowiedzialności. Nowe wyzwania
to dla niego najlepsza motywacja do pracy.

Grzegorz Kuć jest wiceprezesem zarządu
i dyrektorem sprzedaży Trias Event Engine ering. Do jego codziennych obowiązków należy między innymi współzarządzanie spółką,
zarządzanie działem sprzedaży, a także nadzór nad realizacją planu sprzedaży i realizacja
założeń planu finansowego oraz budżetów
spółki. Zajmuje się także opracowywaniem
budżetów inwestycyjnych spółki oraz plano waniem i wdrażaniem strategii rozwoju. Pry watnie uważa, że pieniądze są po to, żeby się
nimi cieszyć. Oprócz sprawowania swoich co -
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dziennych obowiązków pracuje także przy
najważniejszych projektach realizowanych
przez Trias. W minionym roku były to m.in.
Orlen Warsaw Maraton, Heineken Open’er
Festival i XIX Przystanek Woodstock. Bardzo
ważny dla niego jest także udział i pomoc
w realizacji różnorodnych inicjatyw branżowych. Na swoim koncie ma współorganizowanie Akademii Triasu w latach 2010-2012,
współorganizowanie gali Osobowość Roku
MICE Poland 2012, czy gali MP Power
Awards.

21

OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 | PODWYKONAWCA

Adam Łyczakowski
partner zarządzający, Freedomes HQ
Studia w Irlandii nauczyły go otwartości
i zaszczepiły w nim chęć do podejmowania
wyzwań. Był właścicielem firmy Sedia Tavola,
zajmującej się produkcją mebli z litego drewna oraz działającej w branży IT firmy Decreate. Obecnie, jako współwłaściciel Freedomes
odpowiada za opracowywanie nowych pro duktów oraz tworzenie strategii biznesowej, w
tym kontakty z klientami i nawiązywanie kluczowych partnerstw. W swojej pracy stara się
stosować standardy, których nauczył się na
brytyjskim rynku – opartych o przyjazne,

otwarte podejście do współpracy, bardzo dobrą komunikację, szybki czas reakcji i profesjonalne, bezpieczne wykonanie projektu.
Dzięki temu, jak sam przyznaje, udaje mu się
pozyskiwać stałych partnerów, z którymi
współpracuje regularnie przy wielu projektach. Jako wystawca uczestniczy w kilku ważnych eventach branżowych, takich jak m.in.
Showman's Show (Wielka Brytania), Best of
Events (Niemcy) czy IAAPA (USA). Za każdym
razem umożliwiają mu one wymianę doświadczeń ze specjalistami z całego świata.

Przez otoczenie i współpracowników jest
postrzegany, jako perfekcjonista i wizjoner, który
inspiruje innych do wspólnej realizacji nowych
pomysłów i przedsięwzięć.

Tomasz Nowak
managing director, Netventure Sp. z o.o.

Biznes to dla niego przestrzeń do samorealizacji.
W zawodzie najbardziej podoba mu się dostęp do
nowoczesnych technologii, które może wykorzystywać przy tworzeniu innowacyjnych projektów.

Współwłaścicielem agencji interaktywnej
Netventure jest od 1999 roku. Zajmuje się tam
m.in. budowaniem i wdrażaniem długoterminowej strategii firmy i planowaniem strategicznym w zakresie rozwoju platformy
Syskonf.pl. Uczestniczy również w pozyskiwaniu kluczowych klientów, koordynacji
prac poszczególnych działów przedsiębiorstwa i prowadzeniu procesów zakupowych
oraz inwestycyjnych. Aktywny branżowo. To
członek Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu Konferencje i Kongresy w Polsce. Ponad-

to tylko w 2013 roku zaangażował się m.in. w
organizację Dni Otwartych Sali Nowych
Technologii Konferencyjnych na Stadionie
Narodowym w Warszawie, propagowanie
technologii internetowych w organizacji
wydarzeń podczas targów Event czy prezentację (w ramach konferencji SOIT) na temat
wykorzystania nowoczesnych technologii
w incentive travel wygłoszonej na targach TT
Warsaw. Sam także chętnie aktualizuje swoją
wiedzę, biorąc udział w specjalistycznych
szkoleniach i warsztatach.

Adam Sidoruk
właściciel, Movement
Doświadczenie zawodowe zdobywał w
spółce Red Bull, z którą związany był przez
10 lat (1998-2008). Piastował tam kilka stanowisk, mniej lub bardziej związanych z budowaniem wizerunku marki.
Agencja Movement powstała z chęci rozpoczęcia pracy na własny rachunek. Trzon
zespołu tworzą ludzie, którzy specjalizują
się w realizacji różnego rodzaju projektów
marketingowych, imprez sportowych, mu zycznych i gastronomicznych. Aktualnie, ja ko właściciel firmy, dba o jej rozwój i kon-

takty z kluczowymi klientami. Specjalizuje
się w produkcji imprez zamkniętych, stref
VIP i gastronomicznych, organizacji tzw.
after party, a w szczególności w kompleksowej obsłudze barmańsko-alkoholowej. Posiada własne zaplecze logistyczne: magazyny, transport, sprzęt gastronomiczny i scenotechniczny oraz pracownię projektową.
Wyznacznikiem sukcesu jest dla niego sytuacja, w której pomiędzy pracą a przyjemno ścią można postawić znak równości.

Każde zlecenie, bez względu na wielkość, jest dla
niego tak samo ważne. Stara się do niego podchodzić w taki sposób, jakby było najważniejszą realizacją w jego życiu.

Marek Wasilewski
właściciel, Pro4Media

W Pro4Media cyklicznie organizuje serię spotkań
warsztatowych, na których pokazywane są nowe
rozwiązania i możliwości techniczne jego firmy.
To także okazja do wymiany doświadczeń.
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Karierę zawodową rozpoczynał od pracy na
stanowisku młodszego technika, a potem technika w firmie TSB. Z jej ramienia brał udział
w tworzeniu realizacji telewizyjnych, takich jak
m.in. „Idol”, „Big Brother”, „Jestem jaki je stem” czy „Szansa na sukces”. Pomagał także
w organizacji wielu innych imprez masowych,
koncertów, festiwali oraz spotkań biznesowych. Później związał się z Wizja Sp. z o.o., aby
w końcu, w 2006 roku założyć własną firmę
– Pro4Media, którą zarządza do dzisiaj. Spe cjalizuje się w przygotowywaniu video map -
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pingów 3D oraz obsłudze multimedialnej wielu wydarzeń MICE-owych, w tym konferencji,
kongresów, eventów korporacyjnych, wystaw,
pokazów mody czy imprez o charakterze politycznym. Chętnie uczestniczy w zagranicznych
targach branżowych. Pomaga mu to obserwować rozwój rynku, poznawać nowinki techniczne oraz wynajdywać nowe możliwości biz nesowe. Najważniejsze są dla niego spotkania
z ludźmi. Jak mówi, czasami z jednej rozmowy
może nauczyć się dużo więcej, niż w trakcie
dwudniowego szkolenia.
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ODKRYCIE MPI POLAND

Doceniony za zaangażowanie
Dzięki tym dwóm cechom Miłosz Stanisławski, general manager Sound Garden Hotel już zdążył zaistnieć w świadomości
przedstawicieli polskiej branży spotkań. Obiekt, którym kieruje, jest otwarty na MICE – dosłownie i w przenośni.
Miłosz Stanisławski swoją karierę zawodową rozpoczynał w hotelu Jan III Sobieski jako front office receptionist, potem awansował
na stanowisko account managera. Po dwuletniej przerwie, w trakcie której pracował w
hotelu Rialto powrócił do „Sobieskiego” jako
senior account manager. Po przejęciu hotelu
przez Vienna International Hotelmanagement AG objął stanowisko sales managera
corporate & MICE. Po sprzedaży hotelu i rebrandingu w Radisson Blu Sobieski został
asystentem dyrektora sprzedaży. Bezpośrednio przed przejściem do Sound Garden pracował jako dyrektor sprzedaży w hotelu Platinum Residence. W Sound Garden zaczynał
jako dyrektor sprzedaży i marketingu. Po kil ku miesiącach awansował na stanowisko
głównego menadżera.
Sound Garden Hotel, oficjalnie otwarty
w lipcu ubiegłego roku gościł już wiele imprez
o różnej wielkości i charakterze. W większości
były to konferencje. Ten profil hotelu w naturalny sposób przyczynił się do częstych kontaktów jego przedstawicieli z branżą spotkań.
– Zostałem bardzo życzliwie przyjęty przez
branżę i bardzo dobrze się z tym czuję. Spotkałem wielu ludzi naładowanych pozytywnymi emocjami. Współpraca od początku układa
się bardzo dobrze – mówi Stanisławski.
Podkreśla, że cechy i umiejętności, jakimi
muszą się wykazywać osoby zatrudnione w
hotelarstwie (zwłaszcza w sprzedaży) są zbliżone do tych, których wymaga się od osób
pracujących w branży spotkań. – W naszym
fachu nieraz się zdarza, że ktoś, kto zajmował
się sprzedażą imprezy w jej trakcie również
ma jakieś obowiązki organizacyjne – coś się

O WYRÓŻNIENIU:
Nagroda „Odkrycie Roku MPI Poland”
została przyznana już po raz trzeci. Jej celem
jest wyróżnienie osób, które w ciągu ostatnich
12 miesięcy, dzięki swojej kreatywności i za angażowaniu, zaistniały na arenie polskiej
branży spotkań. Nagroda ma za zadanie uka zać osoby wyjątkowe, o dużym potencjale.
Ma być także dla nich motywacją do kontynu acji podjętej drogi rozwoju osobistego.
Poprzez przyznawane wyróżnienie stowarzy szenie MPI chce pomagać przyszłym
liderom branży. Decyzję o przyznaniu tytułu
„Odkrycie Roku MPI Poland” podejmuje
Kapituła, w skład której wchodzą członkowie
Zarządu MPI Poland Club oraz redaktor
prowadzący „MICE Poland”. Kapituła doko nuje wyboru spośród osób nominowanych
przez członków MPI Poland Club.

Miłosz Stanisławski
general manager Sound Garden Hotel
podłącza, coś ustawia itd. – tłumaczy Stanisławski. – Pracowitość i zaangażowanie to
podstawa. Jesteśmy tytanami pracy. Dzięki takim doświadczeniom można łatwiej się odnaleźć w MICE – podsumowuje.
Samego siebie Stanisławski opisuje jako

osobę bardzo zaangażowaną w zadania, których się podejmuje. – Przejawia się to chociażby w bliskiej współpracy z każdym działem. Poszukujemy, kontraktujemy, potem
organizujemy. Staramy się, by nasi klienci
byli maksymalnie usatysfakcjonowani.

Wojciech Liszka
dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu Radisson Blu Kraków, prezes MPI Poland Club
Odkrycie Roku to konkurs zainicjowany
przez MPI Poland. Chcemy ukazać naszej
branży przyszłych jej liderów oraz pomóc mło dym, wschodzącym gwiazdom w niej zaistnieć. Dzięki ścisłej współpracy z „MICE Po land“ możemy kreować przyszłe „Osobowości”. Nasze dotychczasowe wybory sprostały
oczekiwaniom. Wybrany dwa lata temu Davide Odella, dziś pozyskuje wydarzenia dla „dumy stolicy”– Stadionu Narodowego. Ubiegło roczna laureatka – Sara Lamik po sukcesach
w działaniu na rzecz Centrum Kongresowego
ICE, podjęła się zadań związanych z otwarciem Centrum Wystawienniczego Targów
Expo w Krakowie. Obydwie kariery rozwijają
MICE POLAND styczeń 2013

się z zawrotnym tempie. Wierzę, że to dopiero
początek. Mamy nadzieję, że również nasz kolejny wybraniec sprosta zadaniu, pomoże rozwijać naszą branżę oraz stanie się wzorem postawy biznesowej i etycznej.
Dlaczego Miłosz Stanisławski? Wpływ na
nasz wybór miał wyśmienity debiut hotelu So undgarden w Warszawie, obecność na wielu
wydarzeniach branżowych, szerokie spojrzenie na branżę jako całość i proaktywna postawa w stosunku do uczestniczenia w jej życiu
i jej współkreowania. Takie właśnie powinno
być naszym zdaniem „Odkrycie”. Będziemy
z uwagą obserwować dalsze poczynania naszego Zwycięzcy.
25
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Trzeba mieć w sobie to „coś”
Do bycia dobrym konferansjerem, nie wystarczy posiadanie znanego nazwiska. Liczy się również doświadczenie,
odpowiednie przygotowanie oraz talent. O specyfice tej pracy z Robertem Moskwą rozmawia Maria Krzos.
prowadzenie dla nich prezentacji. Do tej pory pamiętam jedną z prezentacji. Prowadziłem ja dla kilku par.
Panowie na „dzień dobry” zakomunikowali, że są tu
tylko ze względu na żony, nie są zainteresowani, nie
dadzą się przekonać
i mówiąc wprost – zniszczą mnie. Taka typowa „loża
szyderców”. Na zakończenie miałem ogromną satysfakcję, ponieważ wszyscy podpisali umowy... Okazało
się, że jestem na tyle skuteczny, że firma Zepter zaproponowała mi pracę przy wchodzeniu tej firmy na rynek australijski. Miałem wyjechać na miesiąc, dwa
– zostałem na rok. Po powrocie do kraju zaangażowa łem się mocniej w pracę w teatrze. Potem nastał czas
„M jak miłość”. Jednak prowadzenie imprez oraz zadania wymagające umiejętności coachingowych cały
czas obecne są w mojej pracy zawodowej.

Na jakim etapie życia zdecydował Pan, że chce
występować na scenie?

Trudno jest mi wskazać precyzyjnie jeden moment.
Wydaje mi się, że bakcyla połknąłem jeszcze w podstawówce. Pamiętam na przykład jedno wydarzenie:
moja klasa miała za zadanie przygotować na szkolną
uroczystość występ kabaretowy. Nie wywiązała się
z tego zadania. Skończyło się na tym, że wystąpiłem
solo. Spodobało się to publiczności, a co ważne,
spodobało się również mnie samemu. Kiedy poszedłem do liceum już wiedziałem, że chcę być albo aktorem albo dziennikarzem. Zanim doszedłem do ostatniej klasy wiedziałem już, że postawię na aktorstwo.
Będąc w szkole aktorskiej założyłem swój własny, niezależny teatr. Działalność moja i moich kolegów nie
skupiała się jednak tylko na teatrze. Realizowaliśmy
również inne projekty (filmy, muzyka itp.). Chcąc pozyskać pieniądze na działalność teatru przyjmowaliśmy również zlecenia komercyjne, wówczas mówiło
się na to „joby”. To wtedy zorientowałem się, że szale nie lubię „gadać” do ludzi. Przekonałem się, że wystąpienia publiczne (inne niż zadania aktorskie na scenie)
nie sprawiają mi żadnego problemu, a wręcz przeciwnie – sprawiają mi ogromną frajdę.
Szeroka publiczność zna Pana głównie z roli w se rialu „M jak miłość” oraz z występów w programach
telewizyjnych. Pana doświadczenie zawodowe jest
jednak zdecydowanie bogatsze...
Oprócz zaangażowania w prace teatru i studia K2
miałem też okazję m.in. współpracować z Zepter International w chwili wchodzenia tej firmy na polski
rynek. Zacząłem jako zwykły reprezentant, ale szybko
dosłownie musiałem stać się trenerem. Traktowałem
tę pracę dorywczo, podjąłem ją głównie ze względów
ekonomicznych. Okazało się jednak, że to okazja zdo bycia wielu cennych doświadczeń. Im trudniejszych
miałem słuchaczy, tym większą frajdę sprawiało mi
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Czy ma Pan swój patent na prowadzenie imprez?
W tej branży często zdarza się, że popularność wystarcza za wszystko. Mniej istotne staje się, jak ktoś
wywiązuje się z zadania. Najważniejsze jest, by miał
nazwisko, które w danej chwili jest na topie. Oczywiście działa to na krótką metę, ale jednak działa. W pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że moim
przypadku tak nie jest. Prowadzeniem imprez i publicznymi występami zająłem się na długo przed rolą
w „M jak miłość”. Jeżeli chodzi o styl, nie potrafię sobie wyobrazić, że w scenariuszu imprezy mam napisane słowo w słowo, co powinienem powiedzieć.
Kto może zostać dobrym prowadzącym?
Moim zdaniem to jeden z tych zawodów, do którego
wykonywania trzeba mieć talent. Nie da się bowiem
stworzyć recepty na udaną konferansjerkę. Składa się
na nią bowiem zbyt wiele zmiennych – za każdym razem jest to inna energia z sali, inna tematyka, mało tego, ci sami ludzie w pierwszej części eventu mogą zachowywać się inaczej, a po przerwie – inaczej. Ciśnie nie się obniży, zacznie padać deszcz.... Rolą konferan sjera jest te wszystkie zmiany wyczuć. Oczywiście, są
pewne żelazne zasady, które należy przyswoić. Doświadczenie też „robi swoje”. Uważam jednak, że naprawdę dobrym w tych fachu może być tylko ktoś, kto
ma w sobie „błysk”. To jedna z tych dziedzin, do której
opisania „mędrca szkiełko i oko” nie wystarczają.
Czym powinny się kierować osoby, które szukają
prowadzących na imprezę?
Mając na uwadze specyfikę naszego rynku kierował bym się przede wszystkim rekomendacjami innych
osób. Ja sam zdobyłem w ten sposób 90 proc. zleceń
– zapraszano mnie do prowadzenia imprez nie dlatego, że ktoś znalazł w internecie informację, że tym się
zajmuje, ale dlatego, że ktoś widział mnie w pracy, podobał mu się mój styl i zarekomendował mnie innym.
Jaka jest recepta na udany duet konferansjerski?
Nie chciałbym tutaj wypowiadać jakich autorytatywnych sądów, ponieważ nie jestem w tej dziedzinie ekspertem. Wydaje mi się, że kluczem do sukcesu jest
zgranie. Irytujące mogą być natomiast sytuacje, w których ktoś pisze dialogi dla prowadzących, a oni potem
wygłaszają je na scenie. Z reguły są one bardzo
sztuczne.
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ROBERT MOSKWA
Aktor teatralny, filmowy
i telewizyjny. Absolwent
Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej we Wrocławiu.
Jest współzałożycielem
i dyrektorem wrocławskiego
teatru oraz studia K2.
W obydwa projekty
zaangażowane były takie
postaci polskiego filmu
i teatru, jak m.in. Bodo
Kox, Robert Więckiewicz
czy Robert Gonera.
Występował we Francji
na deskach Terre de
Scene Int. Na początku
lat 90. związany
z firmą Zepter
International. Prowadził
dla niej prezentacje,
pokazy oraz działalność
coachingową.
Przez blisko rok
pracował dla Zepter
na rynku australijskim.
Doświadczenie zdobyte
przy tej okazji wykorzystuje
podczas prowadzonych
przez siebie eventów.
Szerszej publiczności
znany głównie z roli
w serialu „M jak miłość”.
Od siedemnastego roku
życia trenuje karate,
posiada własną szkołę, w
której uczy tej sztuki walki.
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Empatia kluczem do sukcescu

Fot. Rafał Nowak

Konferansjer musi umieć zrobić niemal wszystko. O prowadzeniu eventów, oczekiwaniach publiczności
i sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych rozmawiamy z Aleksandrą Szwed.

Nie każdy aktor czy gwiazda telewizji sprawdza się
w roli konferansjera. Co zrobić, aby dobrze poprowadzić imprezę i zainteresować publiczność?
Najistotniejsze elementy to swoboda w ruchu i w
mówieniu, obycie ze sceną, poczucie humoru i empatia – bez tego po prostu się nie da. Przecież nikt z nas
nie lubi posępnych prowadzących. Mają uwodzić, bawić a nie straszyć marsem na czole. Empatia? Bo publiczność bywa bardzo różna. Konferansjer powinien
umieć się do niej dostosować. Bardzo ważna jest też
umiejętność improwizacji. Przez lata pracy przekonałam się, że na eventach dzieją się rzeczy bardzo niespodziewane, których żaden scenariusz nie jest w stanie przewidzieć. Wtedy trzeba szybko reagować.
Czy bywają sytuacje, kiedy pomimo wysiłków konferansjera publiczność nie reaguje, a impreza mówiąc
kolokwialnie „siada”? Co wtedy robić?
Publiczność to ludzie, a ludzie czasem bywają zmęczeni i nie w humorze. Kiedy coś nie wychodzi, trzeba
się uśmiechać i zdwajać swoje wysiłki. Właśnie wtedy
przydaje się wspomniana już empatia. Dzięki niej
szybciej orientujemy się dlaczego publiczność nie reaguje i możemy dostosować styl prowadzenia do panujących warunków.

Aleksandra Szwed to nie tylko aktorka, ale również piosenkarka. Jak zaczęła się Pani przygoda z
muzyką?
Przygoda ze śpiewem zaczęła się podczas programu „Jak oni śpiewają”. To był mój debiut. Gdyby
wtedy ktoś mi powiedział, że będę koncertować po
Polsce, to bym nie uwierzyła. Podczas trwania tego
programu poznałam ludzi, którzy zmienili moje życie – Marcina i Jeannettę Przytulskich. Od tej pory
ściśle współpracuję z nimi i z Korotki Music. Śpiewanie bardzo przydaje się w prowadzeniu eventów.
Nie tylko powiększa wachlarz oferowanych usług, ale
przede wszystkim pomaga zaspokoić wysokie oczekiwania wymagającej publiczności i klientów. Ludzie
„jednozadaniowi” już nie wystarczają. Dziś dobry
konferansjer to taki, który potrafi zrobić wszystko:
który tańczy, gra, śpiewa, stepuje, recytuje, licytuje,
który wystąpi w roli modela na wybiegu, poprowadzi
imprezę na lodzie czy podczas treningu fitness.
Z jakim repertuarem koncertuje Pani podczas eventów?
Gram koncerty z zespołem – The Czad Makers. To
świetni muzycy. Doskonale się rozumiemy. Repertuar
jest zarówno coverowy, jak i autorski. Najważniejsze,
że są to utwory, które lubię, które są mi naprawdę
bliskie, a publiczność to czuje. Na eventach występuję
z repertuarem popowym, popowo-rockowym, jazzo wym, kolędowym. Tak naprawdę wszystko zależy od
imprezy i od życzenia klienta.
Jakie są Pani najbliższe plany zawodowe? Gdzie będziemy mogli Panią zobaczyć?
Zobaczyć można mnie regularnie na deskach teatru.
W Warszawskim Teatrze Capitol wystawiamy już kolejny sezon czarną komedię o miłości „Dwie połówki
pomarańczy”. Gram również w musicalu „Siostrunie”
produkcji Ale!Teatru i Agencji Certus, na który serdecznie zapraszam do Warszawskiego Teatru Komedia. Z obydwoma spektaklami jeździmy też po Polsce.
Jakiś czas temu dołączyłam również do obsady serialu
„Barwy Szczęścia”. No i oczywiście zajmuję się graniem koncertów i konferansjerką.
Michał Kalarus

ALEKSANDRA SZWED
Aktorka, piosenkarka,
prezenterka. Znana z roli
Elizy w serialu „Rodzina
zastępcza”, programów
„Jak oni śpiewają”,
„Taniec z gwiazdami” czy
„Gwiazdy tańczą na lodzie”,
który wygrała w parze ze
Sławomirem Borowieckim.
W 2009 r. zajęła, z włoskim
piosenkarzem Marco,
drugie miejsce podczas
polskich preselekcji
festiwalu Eurowizja.
W 2010 r. zdobyła tytuł
Królowej Densfloru
w tanecznym programie
MTV. Od 2012 r gra jedną
z pierwszoplanowych ról
w spektaklu teatralnym
„Dwie Połówki
Pomarańczy”, prowadzi
program „Operacja
Stylówa” w MTV.
Od 2013 roku gra siostrę
Mary Leo w spektaklu
muzycznym „Siostrunie”.
W ubiegłym roku była
gospodynią programu
„Ekipa na swoim”. Wiosną
2013 roku Korotki Music
wydało debiutancki singiel
artystki, który jest efektem
współpracy Aleksandry
Szwed z producentem,
kompozytorem, basistą
Marcinem Przytulskim.

Udekorujemy kwiatami cały świat
– właściwie już zaczęliśmy ...

Pracownia Florystyczna G-fiore.pl
Dekoracja Eventów 604 444 944
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MICE Poland Personalities of the Year 2013
IDEA OF THE COMPETITION
MICE Poland Personality of the Year has industry people awarding other industry luminaries. The competition is intended to select people distinguished by a highly professional and effective approach, who in the last
year proved to be particularly active and dedicated to the growth of the Polish meetings sector. Members of a specially appointed jury make the selection based on written applications sent in by MICE Poland readers.
CATEGORY: ORGANISER
WINNER: Magdalena Gaik, managing partner, Walk Events Sp. z o.o.
Magdalena Gaik has been connected with the event marketing sector virtually ever since the beginning of her professional career. In April 2009 she joined
the Walk Group as its new managing director and in early 2013 took up the
position of the managing partner. Placing great emphasis on personal development, Gaik takes part in business mixers organised by the Event Agency
Club and in meetings with personal coaches. She always takes time to share
her knowledge and experience with co-workers.
NOMINEES:
Elżbieta Atkinson, managing director, Incentive Planet portal,
VIP Incentive Travel Poland
Part of the advertising-event industry for 19 years, Elżbieta Atkinson currently holds the position of the managing director of VIP Incentive Travel Poland
Sp. z o.o. She coordinates and finalizes agreements with foreign partners and
clients. In addition, Atkinson manages the promotional and PR budgets and
supervises the implementation of projects.
Małgorzata Bala-Szymańska, new business development manager,
Haxel Events & Incentive
Responsible for building brand awareness and developing sales plans and the

CATEGORY: SUBCONTRACTOR
WINNER: Michał Czerniak, member of the board, managing director, Brill AV Media
Initially active in the hospitality sector, Michał Czerniak returned to the country to choose the food industry and join Eldorado S.A. Finally, the year 2005
proved to be a breakthrough for Czerniak, who made the transition to the
multimedia and MICE industries. This was when he began working for Brill
Audio Visual Kft in Hungary. Only several months later, in January 2006 Czerniak was already handling the establishment of the Warsaw-set Brill Audio Visual Polska, with which he remains involved up to this very day.
NOMINEES:
Izabella Bogusz, head of the Sales Department, Mazurkas Catering
Izabella Bogusz started her professional career in 2006 as a tourism specialist
with Orbis Travel. Next, she spent three years as a charter sales specialist at
Centralwings. Ever since 2010, as the head of the Mazurkas Catering Sales
Department, Bogusz has been responsible for, i.a. managing the active sales
team, the employment process, conducting business negotiations and developing sales plans.
Beata Bronowicz, sales director, Belvedere - Cafe Łazienki Królewskie Sp. z o.o.
With Belvedere for 12 years, Beata Bronowicz manages the sales of catering
services of the Belvedere Restaurant and Belvedere Catering. She perceives

CATEGORY: CLIENT
WINNER: Karol Kamas, Marketing Communication Department vice director, Bank BGŻ
Karol Kamas has been connected with the marketing industry, and simultaneously the meetings sector, for already ten years. Before accepting the position of the marketing vice director with the BGŻ Bank, Kamas was the PR
& marketing communications manager at Prudential Polska, the marketing
team manager at Polbank EFG and the marketing specialist at the TUI Polska travel agency. At BGŻ he is currently involved in complex marketing activities, whose scope involves all communication fields, aimed both at the
segments of individual and business clients.
NOMINEES:
Jacek Caputa, head of the Sponsorship and Event Marketing Team
of the Marketing Department, Grupa Żywiec
A graduate from the Academy of Fine Arts in Warsaw, Jacek Caputa has been holding his current position with Grupa Żywiec since 2008. He is responsible for special marketing and event projects and sponsorship activities dedicated to all Grupa Żywiec brands.
Marta Domańska, main specialist at the Department of Trainings
and Knowledge Management, Bank Pekao S.A.
Marta Domańska is responsible for the majority of activities connected with
logistics of the trainings carried out by the bank. Only last year she has pre-

CATEGORY: VENUE MANAGER
WINNER: Monika Kloczkowska, event organisation specialist, Wielki Theatre - National Opera
The career of Monika Kloczkowska has always been connected with the
Wielki Theatre – National Opera. Since May 2013 she has been the head of
its event organisation department, responsible for coordinating and implementing preparations for events and making sure they run smoothly. Kloczkowska is also involved in contacts and cooperation with companies and institutions promoting events and in maintaining relations with clients to guarantee continuous cooperation. Finally, the range of her duties includes the
development and supervision of promotional materials.
NOMINEES:
Radosław Altheim, hotel director, GrandHotel Tiffi
Although Radosław Altheim is the manager of the recently opened Grand
Tiffi hotel in Iława, he has been in fact involved in the hospitality industry for
many years. When cooperating with agencies Altheim follows the rule of flexibility as regards the venue’s arrangement for the purposes of a given event.
Despite various tasks he also tries to share his knowledge and experience as
a guest lecturer of the Higher School of Tourism and Hospitality Management in Łódź.
Piotr Białkowski, sales & event manager, Hard Rock Café Warsaw
Before taking up the position of the sales & event manager with Hard Rock
Café, Piotr Białkowski was arranging special events in such places, as Sense
Restaurant, KOM Restaurant and Blue Cactus & Iguana Lounge. When working Białkowski focuses predominantly on the quality of offered services.
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marketing strategy, Małgorzata Bala-Szymańska is also involved in active cooperation with particular departments of Haxel Events & Incentive, the management of projects and represents the company at industry events.
Elżbieta Bielińska, chair of the board, InspireCongress Sp. z o.o.
As the head of InspireCongress, Elżbieta Bielińska wins new clients and supervises all conferences developed by the company. In addition, she arranges internal training meetings for employees. Laureate of the 2012 Honorary Distinction in recognition of contributions to tourism awarded by the Ministry
of Sports and Tourism.
Maciej Brzozowski, event director, Agencja Live
With the Live agency since 2006, Maciej Brzozowski spent the last year arranging, i.a. Orlen Warsaw Marathon, Top Gear Live (part of the Verva Street Racing special edition) and Red Bull Kart Fight. In addition to focusing on
his agency tasks, Brzozowski tries to be actively involved in the industry as a
whole.
Marta Dunin-Michałowska, president, Mea Group
Founder, owner and president of Mea Group, Marta Dunin-Michałowska has
been involved in the company’s operations since 2008. She is responsible for
the comprehensive management of the agency and represents it in contacts
with clients and business partners.
Tomasz Korycki, event director, Event Partners

As the event director and co-owner of the Event Partners agency Tomasz
Korycki boasts a remarkably wide range of duties – from planning and developing creative concepts to their implementation and being present at each
and every event. Moreover, Korycki also tries to take part in as many industry meetings as possible.
Michał Pieprzowski, general director, Anix Production House
As the general director responsible for the way his company functions, Michał
Pieprzowski does his best to oversee all activities and support his team in the
implementation of projects. Involved in the MICE industry since 2000, first as
a freelance organiser and a supervisor of all types of projects.
Łukasz Rzebko, general manager, Extomusic
As Łukasz Rzebko says it himself, as the general manager he is responsible for
simply everything. He takes care of the company’s image, wins new projects
and makes sure all works out just fine. A member of the Events Industry Association, Rzebko takes part in study tours and holds local meetings of the MICE sector.
Wiktor Uciński, event manager, Ster Event
As the event manager Wiktor Uciński is responsible for coordinating events,
maintaining good relations with companies cooperating with the agency, developing creative events and creating their scenarios. Boasting a true passion
for his work, Uciński is also deeply involved in the industry as a whole.

the trust, friendliness and sympathy of her colleagues and relatives to be the
main determinants of success.
Robert Brzozowski, head of the Sales and Development Department, BSC AV
In charge of the entire sales and events department of BSC AV Sp. z o.o., Robert Brzozowski provides services for clients, arranges events and takes part
in special sales trainings and technical trainings conducted by hardware producers. Off-road racing is his personal passion.
Krzysztof Rafał Galimski, chairman of the board, Pracownia Sztuk
Plastycznych
In addition to his position with Pracownia Sztuk Plastycznych, Krzysztof Rafał
Galimski supervises the International Trade Fair Centre and coordinates its
activities related to membership in the “Amber. Treasure of Poland” consortium. He is also a member of the Polish Chamber of the Trade Fair Industry
and a board member of the Warsaw Trade Fair Corporation.
Grzegorz Kuć, vice president of the board, Trias EE Sp. z o.o.
The daily tasks of Grzegorz Kuć include co-managing the company, managing
its sales department and overseeing the implementation of sales plans and the
guidelines of the company’s financial plan and budgets. He is also involved in
the development of investment budgets and the planning and implementation
of development strategies.
Adam Łyczakowski, managing partner, Freedomes
Adam Łyczakowski is responsible for the development of new products and

the creation of a business strategy, including contacts with clients and the establishment of crucial partnerships. In his activities Łyczakowski tries to follow
the standards he was taught by the British market – based on a friendly approach to cooperation, efficient communication, quick responses and professional realization of projects.
Tomasz Nowak, managing director, Netventure Sp. z o.o. (Syskonf.pl)
A co -owner of the Netventure interactive agency since 1999, Tomasz Nowak is involved in, i.a. building and implementing a long-range strategy of the
company and strategic planning of the development of the Syskonf.pl platform. He also participates in winning new clients, coordinating the works of
Netventure‘s particular departments and conducting the purchasing process.
Adam Sidoruk, owner, Movement
Founder of the Movement agency, whose team mostly involves professionals
specialising in the implementation of all types of marketing projects and
sports, music and food events. As the owner of the company Adam Sidoruk
takes care of its development and contacts with key clients.
Marek Wasilewski, owner, PRO4MEDIA
Marek Wasilewski founded PRO4MEDIA in 2006 and continues to manage
the company up to this day. He specialises in developing 3D video mapping
and providing multimedia services for numerous MICE -related events, including conferences, congresses, corporate meetings, exhibitions, fashion shows
and political conventions.

pared, i.a. trainings dedicated to a new payment system, introductory trainings for new employees and the Success Academy for Salesmen and Managers project.
Wirginia Jędrych, training manager, Nepentes Pharma - Sanofi
The beginnings of her professional career are connected with Loreal Polska, where she worked for ten years, gradually climbing the company’s ladder. In 2010 Wirginia Jędrych joined Nepentes Pharma, where is currently
the training manager responsible for arranging training meetings, workshops and knowledge tests.
Artur Maćkowiak, marketing manager, Microsoft
Since 2009 involved with Microsoft, where he currently holds the position
of a marketing manager at the Department of New Technologies. Also a
business consultant, trainer and coach, Adam Maćkowiak is perceived as an
open and competent professional.
Katarzyna Marzec, CS Team Leader Central & Eastern Europe,
Stanley Black & Decker
As the customer service team leader with Stanley Black & Decker, Katarzyna Marzec coordinates services provided for clients in Poland, the Baltic states and the Balkans in the field of orders, logistics and information. She tries
to follow the latest industry trends, stay up to date with key events of the
meetings sector market and attend trade fairs.
Agnieszka Nowak, manager of the loyalty programme team at the
Sales Support Department, Credit Agricole

The business tasks of Agnieszka Nowak include preparing and implementing promotional and sales projects aimed at the bank’s trading partners, including motivational competitions featuring incentive-type trips to various
global destinations as the award. When developing the programme of an
event she always cooperates with specialised agencies.
Jadwiga Sitnicka, member of the Employee Benefit Fund Committee, Motorola Solutions
Jadwiga Sitnicka is responsible for coordinating corporate events and meetings, including team building, picnics for employees and families and even
St. Nicholas’ Day children’s parties. Prior to joining Motorola Solutions, Sitnicka used to work for Electrolux Poland and the Jagiellonian University.
Charitable work is an important element of her life.
Ewelina Sobolewska, event manager, mBank
Ewelina Sobolewska arranges meetings for the clients and business partners
of mBank. Although she implements events for various target groups, purely business meetings dominate, aimed at establishing contacts with potential new clients and strengthening relations with current partners.
Renata Taberska, marketing manager, TUiR Warta S.A.
Renata Taberska joined TUiR Warta in 2008 and the list of her previous employers includes Kredyt Bank, the Polish Investment Bank and
Perycut PL. She is responsible for developing and implementing the marketing communication strategy in the field of insurances targeted at corporate clients.

Agata Latańska, sales and marketing director, Hotel Warszawianka
(nominated as sales and marketing director, Hotel Double Tree by
Hilton Łódź)
On 16 December Agata Latańska assumed the position of the sales and marketing director with the Hotel Warszawianka. Her tasks include sales management and contacts with key clients. Previously at the DoubleTree by Hilton hotel in Łódź Latańska was responsible for its opening and creating a
comprehensive marketing and PR campaign.
Dagmara Leja, hotel manager, Hotel Dosłońce Conference &SPA
Even though officially Dagmara Leja does not coordinate events at the hotel,
it is her that makes sure the whole implementation process stays on the right track, from the moment the hotel receives an inquiry all the way to the
stage of coordinators finalising their budgets. For many years involved in the
activities of industry associations (Conferences and Congresses in Poland Association, MPI Poland Club).
Dariusz Matysiak, board member, administrative and technical director, Warsaw Centre EXPO XXI Sp. z o.o.
Dariusz Matysiak oversees all of the issues connected with the administrative and technical management and functioning of the Warsaw Expo XXI
Centre. As the head of its Technical Department and Service Centre, he is
responsible for the safety and condition of the entire venue and the quality
of services provided within it. Matysiak is also an active participant in the
works of the Polish Chamber of the Trade Fair Industry.
Joanna Ostrowska, head of sales and marketing, Osti Hotel
As the head of sales and marketing at the Osti Hotel, Joanna Ostrowska has
to juggle many tasks – in addition to heading a team, she also oversees the

venue and is responsible for its advertising and media contacts. Ostrowska
also makes sure that the hotel is visible at industry events, such as MPI meetings and the Forum of the Young Gladiators of Hospitality Management.
Artur Trukawiński, general director, Hotel Arłamów
Involved in the hotel industry for many years, prior to accepting the position
of the general director of the Hotel Arłamów, Artur Trukawiński has gained
professional experience both in Poland and abroad holding various operational and management offices for international hotel chains, such as InterContinental Hotels Group, Accor and Starwood.
Sylwia Wróbel, head of marketing and sales, Hotel Magellan Spa &
Business
With the Hotel Magellan since 2006, the MICE sales specialist is responsible
for, i.a. developing, implementing and supervising marketing initiatives, managing the promotion and sales of the hotel’s products and services, preparing and recommending its price strategy and distribution policy, as well as
advertising and marketing projects.
Magdalena Żelech, head of the Conference Sales Department,
Zdrojowa Hotels
Magdalena Żelech started her business career with Haxel Events & Incentive and joined Zdrojowa Hotels in January 2013. Her current tasks include
team management in venues owned by the Group - Marine Hotel, Ultra Marine, Sand Hotel, Cristal Resort Szklarska Poręba, as well as Diune Hotel &
Resort and Baltic Molo Park.
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