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Se ba stian Oprzą dek jest ab sol wen tem stu diów
ma gi ster skich z za kre su za rzą dza nia i mar ke tin gu
na Aka de mii Eko no micz nej w Kra ko wie oraz po -
dy plo mo wych z psy cho lo gii za cho wań ryn ko wych
(Uni wer sy tet War szaw ski). 

Z bran żą mar ke tin go wą zwią za ny od 1996 r. Był
jed nym z za ło ży cie li fir my Eska dra (pełnił w nim
kolejno funkcje pro ject ma na ge ra, mar ke ting ma -
na ge ra, wi ce pre ze sa za rzą du i part ne ra). Póź niej,
przez czte ry la ta (2005-2009) współ za rzą dzał ca łą
Gru pą Ko mu ni ka cyj ną Eska dra, czy li hol din giem
ko ope ru ją cych ze so bą spół ek mar ke tin go wych.
Obec nie, ja ko pre zes za rzą du El Pa dre, od po wia da
za współ za rzą dza nie i re pre zen to wa nie agen cji na
ze wnątrz, nad zo ru je pra cę event ma na ge rów, w je -
go kom pe ten cjach le żą tak że spra wy ad mi ni stra -
cyj ne oraz zwią za ne z księ go wo ścią i fi nan sa mi ca -
łej fir my. 

Wśród klu czo wych pro jek tów, któ re zre ali zo wał
w ubie głym ro ku zna la zły się m.in. cykl dzia łań
pro mo cyj nych, am bien to wych i ro ad show dla
BGŻ BNP Pa ri bas (even ty zwią za ne z fu zją tych
ban ków), czy ki no ple ne ro we PGE Off Ca me ra Ci -
ne ma. 

To tak że czło nek za rzą du i je den z za ło ży cie li
Klu bu Agen cji Even to wych dzia ła ją ce go przy Sto -
wa rzy sze niu Ko mu ni ka cji Mar ke tin go wej SAR. Ak -

tyw nie dzia ła w nim na rzecz pod no sze nia stan dar -
dów pol skie go ryn ku even to we go, an ga żu jąc się w
róż ne waż ne pro jek ty (m.in. Ba da nia sa tys fak cji
klien tów agen cji even to wych, pro mo cję bran ży
even to wej etc.). Po za tym jest człon kiem Ra dy Pro -
gra mo wej kon fe ren cji Event Biz nes i lau re atem
wie lu na gród z za kre su mar ke tin gu.

Chęt nie wspie ra po trze bu ją cych. Bie rze udział w
licz nych ak cjach spo łecz nych i li cy ta cjach cha ry ta -
tyw nych. Po ma gał m.in. w or ga ni za cji pik ni ku ro -
dzin ne go dla miesz kań ców Do bra no wic, przy go to -
wy wa ne go przez Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo -
ju Do bra no wic „Pro me te usz”, jest człon kiem Slow
Fo od Pol ska – pol skie go od dzia łu mię dzy na ro do -
wej or ga ni za cji ty pu non -pro fit, któ ra okre śla swój
cel ja ko „ochro na pra wa do sma ku”. 

We współ pra cy z klien ta mi i pod wy ko naw ca mi
za wsze sto su je ja sne i kla row ne za sa dy – dba o
mak sy mal ną szcze gó ło wość brie fów, re ko men du je
i po le ca spraw dzo nych part ne rów. Sta ra się usta -
lać naj szyb sze moż li we do zre ali zo wa nia ter mi ny
płat no ści. Ich wy dłu ża nie, obok zbyt krót kich ter -
mi nów na przy go to wa nie ofert oraz nie jed no krot -
nie zbyt du żą licz bę agen cji za pra sza nych do prze -
tar gów, uzna je za naj więk sze bo lącz ki pol skiej
bran ży spo tkań.
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W swojej karierze zrealizował mnóstwo kampanii i projektów dla największych firm. Wiele z nich zostało
nagrodzonych w krajowych i zagranicznych konkursach. Poza pracą zawodową angażuje się w działania 
mające na celu podnoszenie standardów i promocję branży eventowej.   

Oprócz nie wąt pli wych
za sług i wy ni ków na
po lu biz ne so wym, 
za wsze sta ra się do -
dat ko wo dzia łać na
rzecz pro mo cji i edu -
ka cji bran ży oraz an -
ga żo wać się w dzia ła -
nia spo łecz ne. Po strze -
ga ny jest ja ko „pra -
cuś”. I rze czy wi ście,
jak sam przy zna je,
czu je sa tys fak cję, 
gdy wi dzi efekt 
wy tę żo nej pra cy. 
Mó wi, że naj więk szy
wpływ na je go ży cie
za wo do we miał wła -
śnie upór w dą że niu
do ce lu oraz wspa nia li
part ne rzy biz ne so wi 
i pra cow ni cy. Wy -
znacz ni kiem suk ce su
jest dla Se ba stia na
Oprząd ka szczę śli we
ży cie. Biz nes po strze ga
ja ko cie ka we zja wi sko
spo łecz no -psy cho lo -
gicz ne, zaś pie nią dze
są dla nie go środ kiem
po zwa la ją cym żyć, ale
tak że w mia rę moż li -
wo ści po ma gać in nym.
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