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Cieszymy się, że możemy
pracować z najlepszymi

Polską branżę spotkań tworzą ludzie
łączący w sobie różne, z pozoru przeciw-
stawne cechy. Z jednej strony wyróżnia
ich pomysłowość, kreatywność i otwar-
tość na nowe idee. To osoby z fantazją,
bez której nie ma mowy o tworzeniu
śmiałych scenariuszy i pasją, którą po-
trafią zarazić otoczenie. To jednak tylko
część prawdy o specjalistach z branży
MICE. Z drugiej strony są to bowiem fa-
chowcy cechujący się uporem, żelazną
konsekwencją, gigantycznym talentem
organizatorskim i dużą odpornością na
stres. Dopiero te dwa zestawy cech skła-
dają się na pełen obraz ludzi, których
pracę już od ponad stu dwudziestu mie-
sięcy opisujemy na łamach MICE Po-
land.

Konkurs Osobowość Roku MICE Po-
land powstał po to, by wyróżnić tych,
którzy w sposób najpełniejszy i najefek-
tywniejszy potrafią łączyć w sobie te ce-
chy. Nasi Laureaci i Nominowani to im-

prowizatorzy, których każda improwi-
zacja 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 sło-
wem, Ci ludzie to crème de la crème pol-
skiej branży spotkań.

Jesteśmy dumni, że już po raz szósty
możemy przyznawać nasze wyróżnie-
nia. Powód do satysfakcji jest tym więk-
szy, że zdecydowana większość uczest-
ników naszego konkursu to osoby, które
regularnie goszczą na łamach miesięcz-
nika „MICE Poland”. Cieszymy się, że
możemy pracować z najlepszymi.

Jarosław
Śleszyński
wydawca
MICE Poland

PARTNERZY KONKURSU
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SPONSORZY GALI

Posiadanie tytułu
to prawdziwy zaszczyt

Moja przygoda z branżą eventową trwa
już kilkanaście lat, dlatego też tytuł
Osobowości Roku ma dla mnie szczegól-
ną wartość. Ta nagroda świadczy o tym,
że czyjeś działania zostały zauważone
w branży MICE.

Kapituła, składająca się z ekspertów
branżowych, wyłania laureatów na pod-
stawie szeregu kryteriów, takich jak poli-
tyka CSR, etyka w działaniu, innowacja,
mierzenie efektywności organizowanych
wydarzeń i wyjazdów, fachowość przygo-
towania oferty oraz umiejętność dzielenia
się wiedzą i najlepszymi praktykami. Za-
równo wśród laureatów, jak i wśród no-
minowanych znajdują się menadżerowie
znanych, liczących się firm, co dodatko-

wo podkreśla rangę tego konkursu.
O wygranej decydują głosy niezależnych

osób, z którymi laureat miał przyjemność
współpracować, jak i ekspertów branżo-
wych. Tytuł Osobowości Roku potwierdza,
że laureat w swoich działaniach dba o za-
dowolenie firm, z którymi współpracuje
oraz o ciągłe podnoszenie standardów.

Jako laureat zeszłorocznej edycji mia-
łem zaszczyt być jednym z członków kapi-
tuły i uczestniczyć w wyborze tegorocz-
nych zwycięzców. Spośród nominowa-
nych wyróżniających się profesjonali-
zmem i skutecznością, wybraliśmy tych,
którzy wykazali się największą aktywno-
ścią i zaangażowaniem w rozwój polskiej
branży eventowej.

Paweł Barski,
dyrektor
marketingu,
Ricoh Polska
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Krzysz tof Ce luch, 
kie row nik Po land 
Co nven tion Bu re au, 
prze wod ni czą cy Ka pi tu ły

W ra mach prac PCB dba o pro -
mo cję Pol ski ja ko atrak cyj nej de -
sty na cji MI CE. Jest za ło ży cie lem 

i pierw szym pre ze sem pol skie go od dzia łu MPI. Pierw -
szy Po lak za sia da ją cy w glo bal nym za rzą dzie tej or ga ni -
za cji. To tak że po my sło daw ca i au tor ra por tu „Po land
Me etigs and Events In du stry Re port”, pre zen tu ją ce go
ob raz pol skie go prze my słu spo tkań. Lau re at wie lu
pre sti żo wych na gród bran żo wych. 

An drzej Ba gniuk,
pre zes SBE 

Zwią za ny z Bran żą Even to wą od
1999 ro ku. Je den z ini cja to rów
po wsta nia Sto wa rzy sze nia Bran ży
Even to wej. Współ wła ści ciel
pierw szej na Pod la siu fir my or ga -

ni zu ją cej gry pa int bal lo we (Fun Shot). Od 2000 ro ku
pro wa dzi fir mę An drius, któ ra spe cja li zu je się w kom -
plek so wej or ga ni za cji wy da rzeń, pro mo cji i do radz -
twie dla obiek tów even to wych. Świad czy też usłu gi ja -
ko pod wy ko naw ca spe cja li zu ją cy się w wie czo rach te -
ma tycz nych. 

Pa weł Bar ski, dy rek tor 
mar ke tin gu, Ri coh Pol ska 

Ukoń czył stu dium ho te lar sko -ga -
stro no micz ne. Jesz cze w cza sie
na uki roz po czął pra cę w agen cji
pro mo cyj no -mar ke tin go wej. 
Póź niej pracował m.in. jako gra fi k

kom pu te ro wy i ope ra to r DTP. W Ricoh Polska od
2009 r., czyli od chwili połączenia tej firmy z jego
wcześniejszym pracodawcą, czyli z firmą ATA -INT
Ltd. Bar ski awan so wał wte dy na sta no wi sko kie row ni -
ka mar ke tin gu kor po ra cyj ne go, a póź niej na dy rek to ra
mar ke tin gu. 

Woj ciech Cła piń ski, 
wi ce pre zes za rzą du, El Pa dre

Ka rie rę za wo do wą w bran ży
even to wej roz po czął w agen cji
Jam bo ree, gdzie zaj mo wał się 
or ga ni za cją kon cer tów, fe sti wa li
oraz ma na ge men tem gwiazd. Pra -

co wał tak że na sta no wi sku dy rek to ra za rzą dza ją ce go
w Eska dra Events. Obec nie, jako wi ce pre zes za rzą du
El Pa dre uczest ni czy we wszyst kich wy da rze niach pro -
du ko wa nych przez tę agen cję. Za swo je dzia ła nia 
w 2011 ro ku zo stał na gro dzo ny ty tu łem Oso bo wość 
Ro ku MI CE Po land w ka te go rii Or ga ni za tor.   

Mi chał Czer wiń ski,
SO IT

Zdo by wa nie do świad cze nia za -
wo do we go rozpoczął od pra cy 
w ob sza rze mar ke tin gu. Peł nił
funk cję dy rek to ra za rzą dza ją ce go
w Storm Ad ver ti sing Agen cy i Je an

Clau de Bi giu ne, by wresz cie zwią zać swo je lo sy z in c -
ne ti ve tra vel. Jest pre ze sem agen cji In De ams, przez
dwie ka den cje peł nił tak że funk cję pre ze sa SOIT. 
Na le ży rów nież do in nych, mię dzy na ro do wych sto wa -
rzy szeń bran żo wych m.in. SI TE, MPI. Otrzy mał ty tuł
Oso bo wość Ro ku MI CE Po land w 2010 ro ku. 

Krzysz tof Gaw rych, part ner,
Even tro om

Przy go dę z bran żą MI CE roz po -
czął już w wie ku 18 lat, kie dy po -
sta no wił za ło żyć wła sną fir mę tu -
ry stycz ną Ro dos. Póź niej zwią zał
się z agen cją pro mo cji Jet, któ rą 

w 2002 ro ku prze kształ cił w Jet Events. Agen cją za rzą -
dzał przez 8 lat, two rząc z niej w tym cza sie jed ną z
naj więk szych i naj bar dziej li czą cych się agen cji even to -
wych na pol skim ryn ku. Póź niej pra co wał w Pro wo ka -
to rze. Obec nie part ner w agen cji Even tro om, spe cja li -
zu ją cej się w tech nicz nej ob słu dze even tów. 

An na Ję dro cha,
pre zes SKKP

Jest ab sol went ką ob słu gi ru chu tu -
ry stycz ne go na Aka de mii Wy cho -
wa nia Fi zycz ne go w Kra ko wie 
i Kra kow skiej Szko ły Ho te lar skiej.
Pra cę za wo do wą roz po czę ła w

1984 r. w Or bi sie. Od 1989 r. zwią za na za wo do wo 
z In ter crac DMC, od 1998 r. do dat ko wo z Sym po sium
Cra co vien se PCO. W obu fir mach peł ni funk cję 
pre ze sa za rzą du. W 2011r. zo sta ła wy bra na pre ze sem
Kra kow skiej Izby Tu ry sty ki, a w 2013 r. – pre ze sem
za rzą du SKKP.

Mi chał Ko zak, dy rek tor 
ge ne ral ny, MCC Ma zur kas
Con fe ren ce Cen tre & Ho tel

W bran ży ho te lo wej prak tycz nie
„od za wsze”. Za czy nał, ja ko re -
cep cjo ni sta w ho te lu Twins i szyb -
ko awan so wał na kie row ni ka re -

cep cji. Nie dłu go póź niej zwią zał się z MCC Ma zur kas
Con fe ren ce Cen tre & Ho tel, gdzie pra cu je do dzi siaj.
Prze szedł tam wszyst kie moż li we szcze ble ka rie ry za -
wo do wej od spe cja li sty ds. sprze da ży, aż po dy rek to ra
ge ne ral ne go. Oso bo wość Ro ku MI CE Po land 2012 
w ka te go rii Me na dżer Obiek tu.   

Le szek Kur nic ki, dy rek tor 
wy ko naw czy ds. mar ke tin gu,
PKN Or len

Był pre ze sem za rzą du to wa rzy -
stwa in we sty cyj ne go Gre en Ven -
tu re SA z sie dzi bą w Luk sem bur -
gu. Od po wia dał tam za akwi zy cję,

prze kształ ce nia spół ek oraz opra co wy wa nie stra te gii 
i re ali za cję no wych pro jek tów biz ne so wych. Od po -
wia da za or ga ni za cję fla go wych im prez kon cer nu PKN
Or len, m.in. Top Ge ar Li ve Ve rva Stre et Ra cing 2013
czy Or len War saw Ma ra thon. Oprócz te go sta ra się
uczest ni czyć w ży ciu bran ży MI CE. 

Ma ria Krzos,
re dak tor pro wa dzą ca
„MI CE Po land”

Pra cę w me diach roz po czę ła bli -
sko 7 lat te mu w dzien ni ku „Ku rier 
Lu bel ski”. Do re dak cji przyszła 
na mie siąc – zo sta ła na 6 lat. Po za -

koń cze niu pra cy w dzien ni ku krót ko zwią za na z jed nym
w war szaw skich wy daw nictw branżowych. Z mie sięcz -
ni kiem „MI CE Po land” zwią za na od ma ja 2013 r., od
sierp nia – ja ko re dak tor pro wa dzą ca. Jak sa ma mó wi o
so bie, im moc niej po zna je bran żę, tym bar dziej za czy na
ce nić kom pe ten cje lu dzi, któ rzy w niej pra cu ją. 

Woj ciech Lisz ka,
dy rek tor Dzia łu Sprze da ży 
i Mar ke tin gu Ra dis son Blu Kra -
ków, pre zes MPI Po land Club

Pracę zawodową roz po czął od
sta żu w szcze ciń skim Ra dis son
SAS. W sie ci prze szedł wszyst kie

szcze ble ka rie ry. Prze wod ni czył ze spo ło wi wdra ża ją -
ce mu stan dar dy BS8901 w ho te lu Ra dis son Blu w Kra -
ko wie. Jest człon kiem ko mi sji kon kur so wej Kra kow
Co nvne tion Bu re au oce nia ja cej naj cie kaw sze pro gra -
my in c ne ti ve tra vel w Ma ło pol sce. Lau re at ty tu łu Oso -
bo wość Ro ku MI CE Po land 2010. 

An na Łu ka sik,
key ac co unt ma na ger,
„MI CE Po land”

Z bran żą MI CE zwią za na jest od
po cząt ku swo jej ka rie ry za wo do -
wej, czy li od po nad 9 lat. 
Od po wia da za dzia ła nia mar ke -

tin go we i re kla mo we zwią za ne z pro mo cją ma ga zy nu
MI CE Po land. Ak tyw nie uczest ni czy w ży ciu bran ży.
Bie rze udział w naj waż niej szych im pre zach, tar gach 
i spo tka niach za rów no w kra ju, jak i za gra ni cą. Pra ca
jest dla niej rów nież pa sją, dla te go jej wkład w roz -
wój ma ga zy nu po zo sta je nie oce nio ny. 

Alek san dra Pie tras, 
part ner DMC Po land 

Jej ka rie ra za wo do wa prak tycz nie
od po cząt ku zwią za na by ła z tu ry -
sty ką. Za czy na ła ja ko pi lot wy cie -
czek za gra nicz nych, po kil ku la -
tach związała swo je ży cie z Kra -

ko wem, pra cu jąc tam ja ko prze wod nik. Z bran żą MI -
CE po waż nie ze tknę ła się w agen cji Ha xel. W 2004 r.
roz po czę ła dzia łal ność na wła sną rę kę i za ło ży ła fir mę
DMC Po land. Wśród jej klien tów znaj du ją się głów nie
za gra nicz ne kor po ra cje chcą ce zor ga ni zo wać im pre zę
w Pol sce. Za swo je dzia ła nia w 2012 r. na gro dzo na ty -
tu łem Oso bo wość Ro ku w ka te go rii Or ga ni za tor.   

Szy mon Wal kie wicz, 
Gru pa Walk, pre zes Klu bu
Agen cji Even to wych

Z bran żą re kla mo wą i mar ke tin -
go wą zwią za ny jest od wie lu lat.
Jest za ło ży cie lem agen cji mar ke -
tin gu zin te gro wa ne go Gru pa

Walk.  Pra co wał dla wie lu świa to wych ma rek, wy kła -
dał event mar ke ting w Szko le Mi strzów Re kla my 
Ka ta rzy ny Dra go vić. Po my sło daw ca, współ za ło ży ciel 
i pre zes Klu bu Agen cji Even to wych SAR. Je go zda niem
jed nym z ce lów KAE po win no być wy pra co wa nie
wspól ne go sta no wi ska w naj waż niej szych dla bran ży
spra wach. 

OSOBOWOŚĆ ROKU MICE POLAND 
– ZASADY KONKURSU

Ce lem kon kur su Oso bo wość Ro ku MI CE Po land
jest wy róż nie nie osób ce chu ją cych się pro fe sjo na li -
zmem i sku tecz no ścią, któ re w da nym ro ku 
wy ka za ły się naj więk szą ak tyw no ścią i za an ga żo -
wa niem w roz wój pol skie go prze my słu spo tkań. 
Na pod sta wie pi sem nych zgło szeń prze sła nych
przez czy tel ni ków „MI CE Po land” Ka pi tu ła kon -
kur su do ko nu je wy bo ru lau re atów w czte rech 
ka te go riach: Zle ce nio daw ca, Or ga ni za tor, 
Me na dżer Obiek tu i Pod wy ko naw ca. 
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Szó sta edy cja kon kur su cie szy ła się bar dzo
du żym za in te re so wa niem w bran ży. Tym bar -
dziej, że w tym ro ku po raz pierw szy do ist -
nie ją cych od sa me go po cząt ku trzech ka te go -
rii 
– Zle ce nio daw cy, Or ga ni za to ra i Me na dże ra
Obiek tu Ro ku do łą czo na zo sta ła jesz cze
czwar ta – Pod wy ko naw ca Ro ku. Jak co ro ku,
przez ostat nie kil ka mie się cy czy tel ni cy MI CE
Po land zgła sza li pro po zy cje swo ich kan dy da -
tów do ty tu łu. Oso by z naj więk szą licz bą zgło -
szeń tra fi ły do gro na 40 fi na li stów kon kur su
(po 10 w każ dej ka te go rii). Spo śród nich Ka -
pi tu ła wy ła nia ła zwy cięz ców. W fi na ło wym
gło so wa niu każ dy z człon ków przy zna wał
punk ty (od po wied nio 3, 2 i 1 pkt.) kan dy da -
tom, któ rzy je go zda niem za słu gi wa li na wy -
róż nie nie. 

Tak, w te le gra ficz nym skró cie, przed sta wia -
ją się za sa dy kon kur su. W prak ty ce, klu czo wa
w ca łej pro ce du rze wy bo ru zwy cięz ców by ła,
tra dy cyj nie już, dys ku sja, ja ka to wa rzy szy ła
ob ra dom Ka pi tu ły. Ob ra dy od by ły się na po -
cząt ku grud nia w MCC Ma zur kas Con fe ren ce

Cen ter & Ho tel w Oża ro wie Ma zo wiec kim.
Sta ły się oka zją nie tyl ko do wy mia ny opi nii
na te mat po szcze gól nych kan dy da tów, ale tak -
że do dys ku sji o kon dy cji i me cha ni zmach
dzia ła nia ca łej pol skiej bran ży MI CE. Człon -
ko wie Ka pi tu ły pod kre śla li zgod nie, że oso by,
któ rym przy zna wa ny jest ty tuł Oso bo wo ści
Ro ku mu szą wy raź nie wy róż niać się na tle po -
zo sta łych przed sta wi cie li bran ży. Kon ku ren cja
jest co raz więk sza, dla te go nie wy star czy być
już je dy nie do brym spe cja li stą w swo jej dzie -
dzi nie, cho ciaż to oczy wi ście wa ru nek ko -
niecz ny. W dzi siej szych cza sach pro fe sjo na -
lizm stał się jed nak rze czą oczy wi stą, po za
tym każ dy z fi na li stów kon kur su jest prze cież
fa chow cem w tym, co ro bi. – Wy bie ra jąc Oso -
bo wość Ro ku mu si my mieć w gło wie fakt, że
na gra dza my kon kret ną oso bę i jej do ko na nia.
Nie po win ni śmy więc oce niać kan dy da tów je -
dy nie przez pry zmat ich obo wiąz ków za wo do -
wych i firm, z któ rych się wy wo dzą. To oce na
nie peł na. Mo że się bo wiem zda rzyć tak, że da -
na oso ba wca le nie jest twa rzą i mo to rem na -
pę do wym fir my, w któ rej pra cu je, a je dy nie

su mien nie dzia ła ją cym w jej struk tu rach try bi -
kiem. Na wet naj bar dziej spek ta ku lar ne suk ce -
sy i re ali za cje nie są więc tyl ko jej za słu gą, ale
za słu gą ca łe go ze spo łu. Nie ma w tym nic złe -
go, jed nak to za ma ło, aby zo stać Oso bo wo -
ścią – mó wił je den z człon ków Ka pi tu ły. 

Naj bar dziej po żą da ny mi ce cha mi, oprócz
wspo mnia ne go pro fe sjo na li zmu, któ ry sta no -
wił punkt wyj ścia do dal szej oce ny i dys ku sji
na te mat kan dy da tów by ło więc jesz cze po -
nad prze cięt ne za an ga żo wa nie w in ne dzia ła -
nia, ma ją ce na ce lu po lep sze nie stan dar dów
obo wią zu ją cych w bran ży. Cho dzi tu taj m.in.
o ak tyw ną przy na leż ność do sto wa rzy szeń
bran żo wych w kra ju i za  gra ni cą czy umie jęt -
ność dzie le nia się swo ją wie dzą i do świad cze -
niem. 

Oso bo wo ści Ro ku to lu dzie sku tecz ni, ale
rów nież ta cy, któ rzy w swo jej pra cy prze -
strze ga ją za sad ety ki za wo do wej. Szcze gól nie
w dzi siej szych, nie ła twych cza sach, ta kie do -
bre i etycz ne prak ty ki w re la cjach biz ne so -
wych za słu gu ją na naj wyż sze uzna nie. 

Mi chał Ka la rus    

„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.   

Laureaci na szóstkę szóstej edycji 

Je ste ście Pań stwo pio nie rem na pol skim ryn ku
Di gi tal Si gna ge. W ja ki spo sób łą czy cie Pań stwo
tę dzia łal ność z even ta mi?

Moc ną stro ną gru py SQM, po za 10-let nim do świad -
cze niem, jest kom plek so wość ofer ty. Wszyst ko za czę -
ło się jed nak od Di gi tal Si gna ge. Na pierw szy rzut oka
DS nie współ gra z even ta mi – de dy ko wa ne jest bo -
wiem sta łym in sta la cjom wspo ma ga ją cym sprze daż
oraz ko mu ni ka cję kor po ra cyj ną. Nic bar dziej myl ne go.
Sym bio za pły ną ca z wy ko rzy sta nia no śni ków mul ti me -
dial nych oraz so ftwa re’u Di gi tal Si gna ge jest ogrom na.
Dzię ki nim moż li we jest zcen tra li zo wa ne za rzą dza nie
mul ti me dia mi. Z jed ne go punk tu, z od po wied nim wy -
prze dze niem lub zu peł nie ad -hoc, za rzą dza my tre ścią
na wie lu róż no rod nych no śni kach. Dzie li my ob raz na
ob sza ry i emi tu je my róż ne ro dza je mul ti me diów jed -
no cze śnie, two rzy my ra mów ki i play li sty, zbie ra my ra -
por ty z wy świe tla nych tre ści i two rzy my tre ści in te rak -
tyw ne z po zio mu apli ka cji bez ko rzy sta nia z usług ze -
wnętrz nych agen cji. 

W czym jesz cze spe cja li zu je się Pań stwa fir ma? 
Nasz roz wój na prze strze ni de ka dy miał cha rak ter

or ga nicz ny. Za czę ło się od Di gi tal Si gna ge, chwi lę póź -
niej na si Klien ci za czę li zgła szać po trze bę do sta wy con -
ten tu wy so kiej ja ko ści – tak po wsta ło SQM Stu dio. Naj -
więk szym zwro tem w na szej hi sto rii by ło roz po czę cie
dzia łal no ści zwią za nej z ob słu gą even tów, co obec nie
sta no wi nasz co re bu si ness. W mi nio nym ro ku, po za
po nad set ką wy da rzeń w Pol sce, od wie dzi li śmy z na -
szym sprzę tem In die, Tur cję, Niem cy, Nor we gię,

Wło chy, Fran cję, Wiel ką Bry ta nię, Hisz pa nię, Szwaj ca -
rię i kil ka in nych państw. Pra cu je my też nad roz wo jem
ko lej ne go pod miotu z na szej gru py – Cle apps (pl.cle -
apps.com). Jest to so ftwa re ho use kła dą cy na cisk na
roz wią za nia mo bil ne oraz in te rak tyw ne.

Ja kie tren dy obec nie do mi nu ją w mul ti me dial -
nej ob słu dze wy da rzeń?

In te rak cja, in te rak cja i jesz cze raz in te rak cja. No wo -
cze sne no śni ki mul ti me dial ne, jak ścia ny bez sz wo we,
ekra ny LED wy so kiej ja ko ści czy pro jek cje wiel ko for -
ma to we, to już obo wią zek każ dej fir my ren ta lo wej
aspi ru ją cej do eu ro pej skiej czo łów ki. Po ja wia się jed nak
wy zwa nie – jak zmie nić bier ne go uczest ni ka even tu 
w ko goś, kto re al nie wpły wa na ro dzaj i kształt pre zen -
to wa nych in for ma cji. Ta po trze ba zro dzi ła się po
wszyst kich stro nach – agen cji, klien tów i sa mych
uczest ni ków. Wcho dzi my w erę, w któ rej klu czo we
zna cze nie bę dzie mia ło umie jęt ne łą cze nie roz wią zań
sprzę to wych oraz so ftwa re’owych.

Ja kie no wo ści w tym ro ku przy go to wa li ście Pań -
stwo dla swo ich klien tów?

Nie ustan nie in we stu je my w naj now sze roz wią za nia.
W ostat nich mie sią cach nasz ma ga zyn zo stał wzbo ga -
co ny o ko lej ne me try naj now sze go w Pol sce ekra nu
LED P4, kil ka dzie siąt no wych mo ni to rów bez sz wo -
wych LCD, ekra ny do ty ko we mul ti to uch 32 pkt. i wie -
le roz wią zań so ftwa re’owych wspie ra ją cych na sze mul -
ti me dial ne no śni ki. Do waż nych po zy cji na le ży za li czyć
sys te my Ge stu re Con trol, roz wią za nia pre zen ta cyj ne
wy ko rzy stu ją ce ste row ni ki Le ap Mo tion oraz Ra dar
To uch. Wpro wa dzi li śmy też sys te my do za rzą dza nia
kon fe ren cja mi i ich uczest ni ka mi, mo bil ne na rzę dzia
pre zen ta cyj ne a tak że sys te my do za rzą dza nia re zer -
wa cja mi sal kon fe ren cyj nych. 

IN TE RAK CJA, IN TE RAK CJA 
I JESZ CZE RAZ IN TE RAK CJA
Z Mi cha łem Gór skim, ma na ging di rec to rem SQM roz ma wia my o wy ko rzy sta niu mul ti me diów w even tach. 
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Z bran żą mar ke tin go wą, a za ra zem z prze my słem
spo tkań zwią za ny jest już od 10 lat. Przed ob ję ciem
sta no wi ska wi ce dy rek to ra mar ke tin gu w Ban ku
BGŻ pra co wał w fir mie Pru den tial Pol ska, ja ko PR
& mar ke ting com mu ni ca tions ma na ger, w Po lban -
ku EFG, ja ko mar ke ting te am ma na ger oraz w biu -
rze po dró ży TUI Pol ska, pia stu jąc tam funk cję spe -
cja li sty ds. mar ke tin gu. Obec nie w Ban ku BGŻ pro -
wa dzi roz bu do wa ne dzia ła nia mar ke tin go we, obej -
mu ją ce swo im za kre sem wszyst kie ob sza ry ko mu ni -
ka cyj ne, skie ro wa ne za rów no do seg men tu klien -
tów in dy wi du al nych, jak i biz ne so wych. Je że li cho -
dzi o dzia ła nia stric te even to we, naj waż niej szy mi
pro jek ta mi, ja kie miał oka zję re ali zo wać w ubie -
głym ro ku by ły m.in. im pre za in te gra cyj na dla pra -
cow ni ków fir my Pru den tial z oka zji roz po czę cia
dzia łal no ści w Pol sce, week en do wy event na skwe -
rze Ho ove ra w War sza wie „War sza wa i Pru den tial
zno wu ra zem”, któ re go głów nym za ło że niem by ło
stwo rze nie wy da rze nia utrzy ma ne go w kli ma cie
War sza wy z lat 30. ubie głe go wie ku czy spo tka nie
biz ne so we dla VIP -ów pol skiej bran ży ubez pie cze -
nio wej w sto łecz nym Do mu Do cho do wym. Przy
współ pra cy z agen cja mi even to wy mi szcze gól ną
uwa gę zwra ca na ja sne przed sta wie nie swo ich
ocze ki wań i ce lów, ja kie wią że z ma ją cą się od być

im pre zą. Mi mo te go ni gdy nie na rzu ca z gó ry
własnych roz wią zań. W je go prze ko na niu to 
ro la wy spe cja li zo wa nej agen cji, któ ra ba zu je na
swo im do świad cze niu i wy pra co wa nym przez 
la ta know -how. Jest zwo len ni kiem kre atyw no ści 
i no wych, nie tu zin ko wych po my słów, mo gą cych 
za chwy cić klien tów i wy wo łać u nich tak po żą da ny
„efekt WOW”. 

Zda niem Ka ma sa, jed ną z naj więk szych bo lą czek
sze ro ko ro zu mia nej bran ży spo tkań jest wła śnie
fakt, że w więk szo ści przy pad ków even ty ba zu ją
cią gle na tych sa mych kon cep cjach i sce na riu szach,
a ich zle ce nio daw cy nie są na ty le od waż ni, aby
zde cy do wać się na wy ko rzy sta nie no wych, nie -
spraw dzo nych jesz cze roz wią zań. Oprócz swo jej
pra cy za wo do wej sta ra się tak że ak tyw nie wspie rać
i uczest ni czyć w wy da rze niach cha ry ta tyw nych, 
or ga ni zo wa nych przez or ga ni za cje non pro fit. 
Chęt nie dzie li się swo ją wie dzą i do świad cze niem 
– przede wszyst kim w ra mach we wnętrz nych ze -
spo łów z partnerami, z któ ry mi ma oka zję wspól nie
re ali zo wać róż ne pro jek ty. 

Przez współ pra cow ni ków jest po strze ga ny, ja ko
za an ga żo wa ny i god ny za ufa nia part ner. Biz nes, 
to dla nie go sy no nim cięż kiej pra cy, ale tak że źró -
dło wiel kiej sa tys fak cji. 

Odwaga i zaufanie do partnerów
ZLECENIODAWCA ROKU 2013 – KAROL KAMAS

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. 

Do pra cy naj bar dziej
mo ty wu je go… kon -
ku ren cja, któ ra ni gdy 
nie śpi. Jak sam przy -
zna je, naj więk szy wpływ
na je go roz wój za wo do -
wy ma re ali zo wa nie no -
wych pro jek tów biz ne -
so wych i po dej mo wa nie
co raz to no wych wy -
zwań za wo do wych.
Wie rzy, że dzię ki szu ka -
niu efek tyw nych roz -
wią zań oraz współ pra cy
z naj lep szy mi part ne ra -
mi moż na osią gnąć nie
tyl ko bar dzo za do wa la -
ją ce wy ni ki biz ne so we,
ale rów nież zdo być bez -
cen ne do świad cze nie.
To wła śnie ono po zwa la
na naj bar dziej dy na -
micz ny roz wój na po lu
za wo do wym, przy no -
sząc przy tym niema ło
sa tys fak cji. 
Mi mo te go za an ga żo -
wa nia i de ter mi na cji 
w osią ga niu wy zna czo -
nych ce lów Ka rol 
Ka mas za wsze znaj du je
czas dla sie bie i swo ich
naj bliż szych.

Karol Kamas
wicedyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej, Bank BGŻ
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Mag da le na Ga ik z bran żą event mar ke tin gu zwią -
za na jest nie mal że od po cząt ku swo jej ka rie ry za -
wo do wej. W la tach 2000-2007 pra co wa ła w fir mie
Da im ler Chry sler (po tem Mer ce des -Benz Pol ska) ja -
ko spe cja li sta ds. mar ke tin gu sa mo cho dów oso bo -
wych Mer ce des -Benz, smart i May bach. Mer ce de sa
po rzu ci ła w 2007 ro ku, aby do łą czyć do agen cji
Pro wo ka tor. Pra co wa ła w niej po cząt ko wo ja ko
event ma na ger, na stęp nie se nior event ma na ger,
by wresz cie ob jąć sta no wi sko dy rek to ra pro duk cyj -
ne go. W kwiet niu 2009 ro ku do łą czy ła do Walk
Gro up (obec nie Walk Events) ja ko no wa dy rek tor
za rzą dza ją ca. Z po cząt kiem 2013 ro ku ob ję ła sta -
no wi sko pre ze sa za rzą du. Pod czas swo jej wie lo let -
niej ka rie ry w bran ży spo tkań mia ła oka zję przy go -
to wy wać i re ali zo wać róż no rod ne wy da rze nia.
Naj waż niej szy mi im pre za mi w trak cie mi nio ne go
ro ku, któ ry mi zaj mo wa ła się Mag da le na Ga ik, by ły
T -Mo bi le No we Ho ry zon ty  – gdzie z ra mie nia
agen cji od po wie dzial na by ła za opra wę obec no ści 
T -Mo bi le ja ko głów ne go part ne ra fe sti wa lu a tak że,
pro duk cję ca ło ści przed się wzię cia, De spe ra dos –
The Wil dest Ni ght Par ty – gdzie by ła re ży se rem ca -
łej im pre zy, za ję ła się tak że wspar ciem te amu pro -
duk cyj ne go oraz kon tak tem z klien tem, a tak że
Red Bull Fly ing Bach gdzie rów nież od po wia da ła

za wspar cie te amu pro duk cyj ne go i kon takt z
klien tem. Obec nie, z ra cji pia sto wa ne go sta no wi -
ska, sta ra się mniej an ga żo wać w sa mo dziel ne re -
ali za cje, a bar dziej czu wać nad ca ło ścią pro duk cji
agen cji, wspar ciem ze spo łów i dba niem o po czu cie
kom for tu i bez pie czeń stwa klien tów. Sta ra się 
rów nież an ga żo wać w ży cie bran żo we. Dzia ła nia
te sku pia ją się głów nie w ob rę bie Klu bu Agen cji
Even to wych, jest tak że człon kiem ka pi tu ły kon kur -
su Kre atyw ny Ro ku Bran ży Even to wej. Bar dzo
waż ny jest tak że dla niej roz wój oso bi sty. Ma jąc 
to na uwa dze bie rze udział w mik se rach biz ne so -
wych or ga ni zo wa nych przez Klub Agen cji Even to -
wych, a tak że w spo tka niach z co acha mi. Swo ją
wie dzą i do świad cze niem dzie li się ze swo imi
współ pra cow ni ka mi w każ dym mo men cie. Za wsze
jest dla nich do stęp na, słu ży ra dą i po mo cą w ra zie
po trze by.   

Jak sa ma pod kre śla, naj więk szym pro ble mem
bran ży jest spa dek ja ko ści świad czo nych usług bę -
dą cy skut kiem roz drob nie nia bran ży. Na ryn ku po -
wsta je wie le ma łych, czę sto jed no oso bo wych firm,
któ re kon ku ru ją ce ną z po waż ny mi agen cja mi
(czę sto za ni ża jąc ce ny usług). Nie ste ty, ja kość tych
usług po zo sta wia wie le do ży cze nia.

Profesjonalizm i doświadczenie
ORGANIZATOR ROKU 2013 – MAGDALENA GAIK

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.   

Naj więk szym osią gnię -
ciem za wo do wym jest
dla niej roz wój fir my
Walk Events. Jak pod -
kre śla, na prze strze ni
po nad 3 lat wraz 
z agen cją uda ło jej się
zdo być no wych klien -
tów i roz bu do wać ze -
spół, dzię ki te mu kon -
ku ru ją z naj więk szy mi
agen cja mi w Pol sce.
Biz nes to dla niej sy no -
nim cięż kiej pra cy,
któ ra jed nak spra wia
jej ogrom ną sa tys fak -
cję. Pie nią dze są środ -
kiem do osią ga nia ce -
lów, za pew nia ją po czu -
cie bez pie czeń stwa.
Mi mo wie lu obo wiąz -
ków za wsze sta ra się
zna leźć czas dla ro dzi -
ny i przy ja ciół. Jed nak
na wet w cza sie pry -
wat nym zda rza jej się
my śleć o pra cy. 
Jak sa ma pod kre śla
zda je so bie spra wę 
z te go, że sfe ry pry -
wat nej i za wo do wej
ży cia nie da się do
koń ca roz dzie lić, 
nie sta ra się więc 
two rzyć sztucz nie tych
po dzia łów. 

Magdalena Gaik
prezes zarządu, Walk Events
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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

w w w . i n d i v i d u a l . p l  

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
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Ka rie ra za wo do wa Mo ni ki Klocz kow skiej od po cząt -
ku zwią za na by ła z Te atrem Wiel kim Ope rą Na ro do -
wą. Od 1990 do 2006 ro ku by ła tan cer ką ze spo łu ba le -
to we go. W 2006 ro ku ob ję ła sta no wi sko re fe ren ta do
spraw ad mi ni stra cyj no -so cjal nych, aby po nie speł na
dwóch la tach awan so wać na sta no wi sko spe cja li sty
do spraw ad mi ni stra cyj no -so cjal nych. Or ga ni zo wa -
niem im prez zle co nych za ję ła się w 2011 ro ku. Ja ko
spe cja li sta ds. or ga ni za cji im prez od po wie dzial na jest
za ko or dy no wa nie i re ali za cję przy go to wań do im -
prez, a tak że za czu wa nie nad pra wi dło wym ich prze -
bie giem. Od po wia da rów nież za kon tak ty i współ pra -
cę z fir ma mi i in sty tu cja mi zaj mu ją cy mi się pro mo cją
or ga ni za cji im prez. Do jej za dań na le ży tak że utrzy -
ma nie re la cji z klien ta mi w za kre sie za cho wa nia cią -
gło ści współ pra cy. W za kres jej obo wiąz ków wcho dzi
po nad to opra co wa nie i opie ka me ry to rycz na nad po -
wsta wa niem ma te ria łów pro mo cyj nych. Wśród naj -
waż niej szych wy da rzeń, któ re przy go to wy wa ła Mo ni -
ka Klocz kow ska w mi nio nym ro ku by ły La Fol le Jo -
ur nee de Var so vie 2013 – Sza lo ne Dni Mu zy ki War -
sza wa 2013, ga la „Po la cy z We rwą” – ple bi scyt or ga -

ni zo wa ny przez PKN Or len, a tak że se sja zmy ka ją ca
XIII Świa to wy Szczyt Lau re atów Po ko jo wej Na gro dy
No bla oraz ce re mo nia wrę cze nia Na gro dy Po ko ju,
pod czas któ rej od po wie dzial na by ła za ko or dy na cję
przy go to wań oraz prze bieg obu im prez. 

Staż Mo ni ki Klocz kow skiej w dzia le zaj mu ją cym
się or ga ni za cją wy da rzeń spe cjal nych w Ope rze nie
jest zbyt dłu gi, dla te go bar dzo du żą uwa gę przy wią -
zu je do wła sne go roz wo ju. Bie rze udział w kon fe ren -
cjach i szko le niach bran żo wych np. „Pro gra my lo jal -
no ścio we – za trzy maj klien tów, zwiększ sprze daż”.
Sta ra się po zna wać jak naj wię cej przed sta wi cie li
agen cji even to wych, pod wy ko naw ców i firm, aby w
ten spo sób po sze rzyć gro no po ten cjal nych par te rów
biz ne so wych. Mo ni ce Klocz kow skiej za le ży na dłu -
go fa lo wej współ pra cy z agen cja mi even to wy mi oraz
pod wy ko naw ca mi. Sta ra się więc pro fe sjo nal nie i
ela stycz nie pod cho dzić do po trzeb klien tów wy wią -
zu jąc się ze wspól nych usta leń. Bu du je re la cje z par -
te ra mi biz ne so wy mi ma jąc na uwa dze pre fe ren cje
kon tra hen tów, pa mię ta jąc o wszyst kich waż nych
szcze gó łach.

Elastyczność i dobre relacje

MENADŻER OBIEKTU ROKU 2013 
– MONIKA KLOCZKOWSKA

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.   

Na jej ży cie za wo do we
naj więk szy wpływ miał
przy pa dek. W wie ku
10 lat przy pad ko wo
do wie dzia ła się o szko -
le ba le to wej. Wcze śniej
nie wie dzia ła nic o ba -
le cie. Rok póź niej tań -
czy ła już Tom cia Pa lu -
cha na sce nie Sa li Mo -
niusz ki Te atru Wiel kie -
go. Już wte dy zwią za ła
swo je lo sy z tym miej -
scem. Być mo że to
wła śnie dla te go biz nes
po strze ga ja ko sztu kę,
choć zda je so bie spra -
wę, że jest to sztu ka
trud na i twar da a nie
każ dy biz nes men jest
ar ty stą. Pry wat nie pie -
nią dze sta ra się wy da -
wać roz sąd nie, tyl ko
od cza su do cza su po -
zwa la jąc so bie na
„ułań ską fan ta zję”.
Przez oto cze nie po -
strze ga na jest ja ko
oso ba cier pli wa i życz li -
wa, któ ra spo koj nie
sta ra się roz wią zać po -
ja wia ją cy się pro blem.
Za cho wa nie spo ko ju 
w trud nych sy tu acjach
czę sto du żo ją kosz tu -
je, ale jak sa ma pod -
kre śla, war to zdo być
się na ten wy si łek. 

Monika Kloczkowska
specjalisty ds. organizacji imprez, Teatr Wielki Opera Narodowa
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PODWYKONAWCA | OSOBOWOŚĆ ROKU 2013

Mi mo że jak sam żar to bli wie przy zna je, przez oto -
cze nie po strze ga ny jest ja ko „czło wiek od ka bli”,
po cząt ki ka rie ry za wo do wej Mi cha ła Czer nia ka
zwią za ne by ły z bran żą ho te lar ską. Do świad cze nie
zdo by wał m.in. w Ame ri ca na Ho tel Inn, w po ło żo -
nym w ame ry kań skim sta nie Ma ry land mie ście
Oce an Ci ty. W cią gu za le d wie dwóch lat, stop nio wo
awan su jąc w hie rar chii per so ne lu ho te lo we go, zdą -
żył pra co wać na nie mal że wszyst kich sta no wi skach
w tym obiek cie. Po po wro cie do kra ju zmie nił bran -
żę na spo żyw czą i ja ko menadżer za ku pów zwią zał
się z Gru pą Ka pi ta ło wą El do ra do. Wresz cie nad -
szedł rok 2005, któ ry dla Mi cha ła Czer nia ka był
prze ło mo wy. Ozna czał bo wiem po czą tek je go dzia -
łal no ści w bran ży mul ti me dial nej i MI CE. Roz po -
czął wte dy pra cę w spół ce Brill Au dio Vi su al Kft na
Wę grzech ja ko AV sa les ma na ger w Ho te lu In ter -
con ti nen tal w Bu da pesz cie. Za le d wie kil ka mie się cy
póź niej, w stycz niu 2006 ro ku za jął się two rze niem
spół ki Brill Au dio Vi su al Pol ska w War sza wie, któ -
rą to mi sję kon se kwent nie re ali zu je do tej po ry. Po -
cząt ko wo fir ma za trud nia ła za le d wie dwie oso by.
Dzi siaj w jej sze re gach pra cu je na co dzień już 40
osób, ob słu gu ją cych set ki pro jek tów każ de go ro ku.
Ze spół świet nych współ pra cow ni ków to jed nak nie
wszyst ko. Brill AV Me dia to tak że 1000 mkw. po -

wierzch ni ma ga zy no wej i biu ro wej oraz współ pra -
ca, na za sa dzie part ner stwa, z wie lo ma naj waż niej -
szy mi ho te la mi w War sza wie. Czer niak, ja ko wi ce -
pre zes za rzą du i dy rek tor za rzą dza ją cy od po wia da
za stra te gicz ne, dłu go ter mi no we, ale tak że bie żą ce
kie ro wa nie dzia łal no ścią i roz wo jem ca łej spół ki.
Sta ra się rów nież ak tyw nie uczest ni czyć w ży ciu
bran ży spo tkań. Jest człon kiem War saw De sti na -
tion Al lian ce (WDA), War saw Co nven tion Bu re au
(WCB) oraz Sto wa rzy sze nia Bran ży Even to wej
(SBE). W tym ro ku wy sta wiał się tak że, ja ko Brill
AV Me dia Eu ro pe an gro up na tar gach EIBTM w
Bar ce lo nie, uwa ża nych za jed ną z naj waż niej szych
im prez po świę co nych bran ży MI CE w Eu ro pie. Je -
go ce lem by ło nie tyl ko za re kla mo wa nie po ten cja łu
swo jej spół ki, ale tak że po ka za nie te go, że pol ski ry -
nek even to wy i je go za ple cze or ga ni za cyj ne, nie jest
już „za ple czem” Eu ro py, ale mo że z po wo dze niem
przy jąć naj więk sze mię dzy na ro do we im pre zy. 
Chęt nie dzie li się zdo by tą wie dzą i do świad cze niem
– przede wszyst kim w trak cie or ga ni zo wa nych cy -
klicz nie Warsz ta tów z Tech ni ki Even to wej. Wszyst -
kim za in te re so wa nym da ją one moż li wość do kład -
ne go po zna nia za gad nień zwią za nych z tech ni ką
even to wą, m.in. na gło śnie nia, oświe tle nia, sys te -
mów wi zji, tłu ma czeń itp. 

Otwartość i efektywność
PODWYKONAWCA ROKU 2013 – MICHAŁ CZERNIAK

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. 

Part ner stwo i otwar ta
ko mu ni ka cja – to dwa
głów ne fi la ry, na któ -
rych Mi chał Czer niak
opie ra współ pra cę ze
swo imi kon tra hen ta mi
z seg men tu ve nue.
Wśród nich naj więk szą
gru pę sta no wią ho te la -
rze i oso by za rzą dza ją -
ce cen tra mi kon fe ren -
cyj ny mi oraz wy sta wo -
wy mi. To wła śnie
szcze ra ko mu ni ka cja, 
a tak że przej rzy ste 
wa run ki współ pra cy,
sza cu nek i po sza no wa -
nie wza jem nej pra cy,
po zwo li ły mu osią gnąć
suk ces i zbu do wać 
bar dzo do brą po zy cję, 
kie ro wa nej przez nie go
fir my na pol skim 
ryn ku. Te sa me war to -
ści Czer niak sta ra się
prze no sić rów nież 
na płasz czy znę współ -
pra cy z agen cja mi
even to wy mi. Do pra cy
naj bar dziej mo ty wu ją
go wy ma ga ją cy klien ci,
kon ku ren cja na ryn ku
oraz wy mier ne efek ty
te go, co ro bi. 

Michał Czerniak
wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, Brill AV Media
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Jacek Caputa
kierownik Zespołu Sponsoringu i Event Marketingu w Dziale Marketingu, Grupa Żywiec 

Ja cek Ca pu ta jest ab sol wen tem war szaw -
skiej Aka de mii Sztuk Pięk nych. Obec ne sta -
no wi sko w Gru pie Ży wiec zaj mu je od 2008
ro ku. Od po wie dzial ny jest za spe cjal ne pro -
jek ty mar ke tin go we i even to we oraz dzia ła -
nia spo no so rin go we de dy ko wa ne wszyst -
kim mar kom Gru py Ży wiec. Wcze śniej za -
wo do wo w la tach 1994-1998 zwią za ny był z
gru pą ITI, ja ko pro mo tion ma na ger.

Za swo je naj więk sze suk ce sy uzna je stwo -
rze nie brie fu mar ke tin go we go i kon cep tu
współ pra cy po mię dzy mar ką He ine ken a

Open'er Fe sti val na rok 2002. A tak że 
ko or dy na cję dzia łań spon sor skich oraz 
spe cjal nych pro jek tów mar ke tin go wych 
pod ką tem Fe sti wa lu Open'er w okre sie
2003-2013. 

Do pra cy mo ty wu je go chęć two rze nia no -
wych, cie ka wych, za ska ku ją cych i efek tyw -
nych pro jek tów mar ke tin go wych, jak sam
pod kre śla – nie zno si ru ty ny i nu dy. 

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

W Pe kao SA od po wia da za więk szość dzia -
łań zwią za nych z lo gi sty ką pro wa dzo nych
przez ten bank szko leń. Zaj mu je się uru cha -
mia niem róż ne go ro dza ju pro gra mów szko le -
nio wych. W za leż no ści od ak tu al nych po trzeb
usta la ich har mo no gra my, do ko nu je re zer wa -
cji miejsc, w któ rych ma ją od by wać się kon fe -
ren cje (w tym tak że za kwa te ro wa nia i ca te rin -
gu), a tak że roz li cza wszyst kie kosz ty zwią za ne
z ich or ga ni za cją. Tyl ko w ubie głym ro ku przy -
go to wa ła m.in. szko le nia z za kre su no we go
sys te mu płat no ści, w któ rych w cią gu trzech

ty go dni wzię ło udział po nad 1,8 tys. pra cow ni -
ków ban ku, szko le nia wpro wa dza ją ce dla no -
wych pra cow ni ków (pra wie 300 osób) czy
pro jekt za ty tu ło wa ny Aka de mia Suk ce su dla
Sprze daw ców oraz Me na dże rów dla pra wie
1,5 tys. uczest ni ków. Do mań ska zwra ca uwa gę
na fakt znacz nie droż szych cen po koi ho te lo -
wych w okre sie du żych wy da rzeń spo łecz no-
kul tu ral nych. Po wo du je to utrud nie nia w do -
stęp no ści re zer wa cji, co nie ko rzyst nie od bi ja
się na klien tach, ale tak że na sa mych ho te la -
rzach, któ rzy tra cą w ten spo sób zle cenia.

Naj więk szy wpływ na nie go miał pierw szy szef. 
A sa tys fak cję da je wie lo mie sięcz na pra ca i ty go -
dnie przy go to wań, któ re da ją efekt w po sta ci za -
ska ku ją ce go even tu.

Wirginia Jędrych
training manager, Nepentes Pharma-Sanofi  

Po cząt ki jej ka rie ry za wo do wej zwią za ne są
z fir mą Lo re al Pol ska, w któ rej prze pra co wa -
ła 10 lat, stop nio wo awan su jąc w struk tu rach
fir my. W 2010 ro ku zwią za ła się z Ne pen tes
Phar ma, w któ rej pra cu je do dzi siaj. Ja ko tra -
ining ma na ger jest od po wie dzial na za or ga -
ni za cję szko leń, warsz ta tów i te stów wie dzy
dla przed sta wi cie li han dlo wych, a tak że pro -
wa dze nie wie lu in nych dzia łań edu ka cyj -
nych, ma ją cych na ce lu roz wój kom pe ten cji
far ma ceu tów i der mo kon sul tan tek ap tecz -
nych na te re nie ca łej Pol ski. Kreu je i przy go -

to wu je rów nież zu peł nie no we pro jek ty, de -
dy ko wa ne klien tom z bran ży far ma ceu tycz -
nej. Na le żą do nich m.in. Dni Zdro wej Skó ry
czy licz ne kon fe ren cje na uko we. Biz nes po -
strze ga przede wszyst kim, ja ko sza cu nek dla
swo ich part ne rów w in te re sach. 

Pry wat nie moc no za an ga żo wa na w krze -
wie nie kul tu ry na te re nie Ma ło pol ski. Jest ak -
tyw ną człon ki nią chó ru na uczy cie li szko ły
mu zycz nej, bie rze tak że udział w lo kal nych
im pre zach kul tu ral nych. 

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

Do pra cy mo ty wu je ją uzna nie ze stro ny prze ło żo -
nych, moż li wość roz wo ju oso bi ste go oraz sta wia -
nie czo ła pro ble mom. Ukoń cze nie trud nych za dań
i osią gnię cie ce lu spra wia jej naj więk szą sa tys fak cję. 

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

Ka rie rę za wo do wą za czy nał w Pol skim Ra -
diu, gdzie od po wia dał m.in. za spon so ring w
ra dio wej Trój ce. Pra co wał rów nież ja ko mar -
ke ting com mu ni ca tion ma na ger w No kia Po -
land, gdzie od po wia dał za pro gram lo jal no -
ścio wy Club No kia. Był dy rek to rem Roz wo ju
i Stra te gii w Sfe rii (Gru pa Pol sat) oraz dy rek -
to rem mar ke tin gu na ryn ku b2b w Play. 
Od 2009 ro ku zwią za ny z Mi cro soft, gdzie
zaj mu je sta no wi sko mar ke ting ma na ge ra 
w Dzia le No wych Tech no lo gii. Jest kon sul -
tan tem biz ne so wym i co achem. Naj waż niej -

sze wy darze nia, któ re uda ło mu się zre ali zo -
wać w 2013 ro ku to Mi cro soft Tech no lo gy
Sum mit 2013 – naj więk sza kon fe ren cja tech -
no lo gicz na w Eu ro pie Środ ko wo-Wschod niej
(bli sko 3 tys. osób obec nych na kon fe ren cji 
w ha lach EXPO XXI, po nad 7 tys. osób oglą -
da ją cych trans mi sję z kon fe ren cji na Onet.pl,
26 part ne rów, 25 pa tro nów me dial nych), 
se ria po nad 50 warsz ta tów (IT Cam pów) dla
spe cja li stów IT or ga ni zo wa nych w ca łej 
Pol sce, a tak że spo tka nia biz ne so we dla klien -
tów  – pro gra mi stów Mi cro soft. 

Mi mo wie lu obo wiąz ków sta ra się nie za bie rać pra cy
do do mu i zna leźć czas na spo tka nia z ro dzi ną i przy -
ja ciół mi. Współ pra cow ni cy po strze ga ją go ja ko oso bę
otwar tą, z po czu ciem hu mo ru i kom pe tent ną.  
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Katarzyna Marzec 
CS team leader Central & Eastern Europe Stanley Black & Decker Polska Sp z o.o.

Ka ta rzy na Ma rzec ja ko cu sto mer se rvi ce te -
am le ader w fir mie Stan ley Black & Dec ker
zaj mu je się ko or dy na cją ob słu gi klien tów 
z Pol ski, kra jów bał tyc kich i bał kań skich w
sfe rze za mó wień, lo gi sty ki, in for ma cji. 

Na co dzień sta ra się ob ser wo wać tren dy
bran żo we, śle dzić naj waż niej sze wy da rze nia
prze my słu spo tkań, brać udział w tar gach.
We współ pra cy z agen cja mi i pod wy ko naw -
ca mi naj waż niej sze są dla niej ja sność prze -
ka zu, zro zu mie nie spe cy fi ki zle ce nia oraz ter -
mi no wość. Zwra ca tak że uwa gę na szyb ki

ob rót in for ma cji i uczci wość swo ich par te -
rów biz ne so wych. Za rów no w ży ciu za wo do -
wym, jak i pry wat nym du żo uwa gi po świę ca
po li ty ce zrów no wa żo ne go roz wo ju, eko lo gii,
CSR. 

Pro pa gu je po sta wy eko lo gicz ne, jak ogra ni -
cza nie zbęd ne go oświe tle nia czy se gre ga cja
śmie ci. An ga żu je się w ak cje do bro czyn ne,
jak WOŚP czy Szla chet na Pacz ka. In te re su je
się wszyst kim, co po zwa la po sze rzyć wie dzę
za po śred nic twem róż nych środ ków in for -
ma cji. 

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

W swo jej pra cy zaj mu je się przy go to wy wa -
niem i re ali za cją ak cji pro mo cyj nych i sprze -
da żo wych skie ro wa nych do part ne rów han -
dlo wych ban ku, w tym rów nież kon kur sów
mo ty wa cyj nych, w któ rych na gro dą są wy jaz -
dy ty pu in cen ti ve do róż nych za kąt ków świa -
ta. Przy two rze niu pro gra mu im pre zy za wsze
współ pra cu je z wy spe cja li zo wa ny mi agen cja -
mi. Sa ma jed nak opra co wu je głów ne ce le 
i za ło że nia ma ją cych się od być wy da rzeń, 
a póź niej tak że nad zo ru je ich re ali za cję. W

ten spo sób w ubie głym ro ku zor ga ni zo wa ła
m.in. kon fe ren cję Bu si ness Club Cre dit Agri -
co le Bank Pol ska, na któ rą zo sta li za pro sze ni
klu czo wi part ne rzy ban ku. Organizowała
kon kur sy sprze da żo we, w któ rych na gro dą
by ły wy jaz dy in cen ti ve na Reu nion czy do Ru -
mu nii. Cie szy ją, gdy re zul ta ty jej pra cy prze -
kła da ją się na wi docz ne i do ce nia ne efek ty. 
Jak sa ma przy zna je, du ży wpływ na jej ży cie 
i ka rie rę za wo do wą mie li mą drzy sze fo wie od
któ rych mo gła się wie le na uczyć. 

Jak sa ma twier dzi, pie nią dze są po to, by 
umie jęt nie z nich ko rzy stać. Biz nes jest dla niej 
sy no ni mem cią głej ła mi głów ki, sztu ką opa no wa nia
i uczci wo ści. 

Jadwiga Sitnicka
członek Zakładowej Komisji Funduszu Świadczeń Socjalnych, Motorola Solutions

Do jej za dań  na le ży wy bór usłu go daw ców,
or ga ni za cja pik ni ku dla pra cow ni ków i ich
ro dzin, ko or dy na cja im prez in te gra cyj nych,
or ga ni za cja im pre zy dla dzie ci z oka zji Mi -
ko ła jek. Do naj waż niej szych pro jek tów, ja -
kie zre ali zo wa ła w tym ro ku na le żą: pik nik
dla pra cow ni ków Mo to ro la So lu tions i ich
ro dzin (1000 osób) oraz przy go to wy wa nie
wy jaz dów in te gra cyj nych pra cow ni ków.
Od po wia da rów nież za ko mu ni ka cję we -
wnętrz ną w fir mie. 

Jej zda niem naj waż niej szym pro ble mem
bran ży jest or ga ni zo wa nie i bra nie udzia łu
w spo tka niach bar dziej dla „lan su” niż dla
ce lów me ry to rycz nych, przez co spo tka nia
nie pro wadzą do kon kret nych re zul ta tów. 
W 2013 ro ku naj waż niej szym wy da rze niem
bran ży był we dług niej szczyt kli ma tycz ny
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. 

Wy bo ru agen cji do ko nu je za wsze na za sa dzie
prze tar gu. Ce le i za ło że nia każ de go z pla no wa -
nych wy da rzeń usta la ne są jed nak wcze śniej, 
we wnątrz fir my. 

Ewelina Sobolewska
event manager, mBank

Zaj mu je się or ga ni za cją i ko or dy na cją spo -
tkań dla klien tów i part ne rów biz ne so wych
ban ku. Re ali zu je im pre zy dla róż nych grup
do ce lo wych, to też cha rak ter two rzo nych
przez nią even tów jest bar dzo róż ny. Głów nie
są to jed nak spo tka nia czy sto biz ne so we, któ -
rych ce lem jest na wią za nie kon tak tów z po -
ten cjal ny mi, no wy mi klien ta mi oraz umoc -
nie nie re la cji z obec ny mi part ne ra mi. Do
współ pra cy za pra sza agen cje even to we, któ -
re mo gą po chwa lić się od po wied nim do -
świad cze niem, po par tym re fe ren cja mi w da -

nej dzie dzi nie. Chęt nie bie rze udział w szko -
le niach i kon fe ren cjach bran żo wych. Zdo by -
tą wie dzą dzie li się póź niej ze swo imi współ -
pra cow ni ka mi w cza sie pra cy nad ko lej ny mi
pro jek ta mi. Ta kie dzia ła nie po zwa la nie jed -
no krot nie skró cić czas re ali za cji za dań 
i unik nąć ewen tu al nych po tknięć. W swo jej
pra cy naj bar dziej ce ni moż li wość sa mo re ali -
za cji i roz wi ja nia umie jęt no ści. Przy no si jej to
naj więk szą sa tys fak cję. Bez wzglę du na
wszyst ko, za wsze znaj du je czas dla ro dzi ny 
i przy ja ciół. 

Ce ni agen cje, któ re oprócz pro fe sjo na li zmu 
i za an ga żo wa nia w re ali za cję pro jek tu, po tra fią
rów nież przed sta wić za ska ku ją cą i ory gi nal ną 
kon cep cję sce na riu sza im pre zy. 
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Renata Taberska
marketing manager, TUiR Warta SA

W TU iR War ta od 2008 ro ku. Wcze śniej
zwią za na m.in. z Kre dyt Ban kiem, Pol skim
Ban kiem In we sty cyj nym oraz spół ką Pe ry cut
PL. Od po wia da za opra co wa nie i re ali za cję
stra te gii ko mu ni ka cji mar ke tin go wej w ob -
sza rze ubez pie czeń skie ro wa nych do klien -
tów kor po ra cyj nych, w tym dzia ła nia z ob -
sza ru mar ke tin gu bez po śred nie go (even ty,
spo tka nia, wy jaz dy, kon fe ren cje, szko le nia)
dla klien tów VIP, bro ke rów, de ale rów sa mo -
cho do wych, flot i le asin gów. Bar dzo chęt nie
wy ko rzy stu je moż li wo ści wła sne go roz wo ju

za wo do we go – czy ta bran żo wą pra sę, śle dzi
no win ki w in ter ne cie, ko rzy sta z za pro szeń
na spo tka nia z fir ma mi even to wy mi, in cen ti -
ve, pod wy ko naw ca mi czy ho te la rza mi.
Uczest ni czy rów nież w szko le niach me na -
dżer skich or ga ni zo wa nych przez War tę.
Ukoń czy ła rocz ną Szko łę Stra te gii Mar ki,
pro wa dzo ną przez Sto wa rzy sze nie Agen cji
Re kla mo wych. Przez współ pra cow ni ków po -
strze ga na jest ja ko oso ba o po god nym uspo -
so bie niu, po zy tyw nie na sta wio na do ży cia.
Pry wat nie jej pa sją jest bie ga nie. 

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

Elż bie ta At kin son w bran ży re kla mo wo -
-even to wej jest obec na od 19 lat, zaś 
w bran ży MI CE od 2005 ro ku. Obec nie zaj -
mu je sta no wi sko dy rek tor za rzą dza ją cej
VIP In cen ti ve Tra vel Po land Sp z o.o. Ko or -
dy nu je tam i fi na li zu je umo wy z part ne ra mi
za gra nicz ny mi oraz klien ta mi. 

Po nad to za rzą dza bu dże ta mi pro mo cyj ny -
mi i PR, a tak że nad zo ru je pra wi dło wość
prze bie gu re ali za cji. W la tach 2011-2012
roz po czę ła pra ce nad bu do wą pro jek tu
www.in cen ti ve pla net.pl, któ ry jest wła sno -

ścią spół ki In cen ti ve Pla net. Za swo je naj -
więk sze osią gnię cie za wo do we uwa ża
otrzy ma nie do ta cji unij nej na re ali za cję te -
go pro jek tu in ter ne to we go. Ma on na ce lu
wspie ra nie i roz wój bran ży MI CE w Pol sce.
Do pra cy mo ty wu ją ją co dzien ne zma ga nia,
pod no sze nie po przecz ki oraz suk ces ja ko
wy tchnie nie i na gro da. Z jej ini cja ty wy fir -
ma wspie ra „Szla chet ną pacz kę" i Wiel ką
Or kie strę Świą tecz nej Po mo cy.

Ak tyw nie uczest ni czy w ini cja ty wach na rzecz
ubo gich i cho rych dzie ci. Pod czas spo tkań z me na -
dże ra mi or ga ni zu je zbiór ki pie nię dzy, współ or ga ni -
zu je tak że ak cję Or der Świę te go Mi ko ła ja.  

Małgorzata Bala-Szymańska
new business development manager, Haxel Events & Incentive Sp. z o.o.

W Ha xel Events & In cen ti ve od po wia da za
bu do wa nie świa do mo ści mar ki, opra co wy -
wa nie pla nów sprze da ży oraz stra te gii mar -
ke tin go wej. Do jej za dań na le ży tak że ak tyw -
na współ pra ca z po szcze gól ny mi dzia ła mi
fir my, za rzą dza nie pro jek ta mi i re pre zen to -
wa nie fir my na wy da rze niach bran żo wych.
Od po wia da tak że za kon takt i or ga ni za cję
wy da rzeń dla klu czo wych klien tów i
utrzy my wa nie re la cji pro sprze da żo wych. 
Za naj więk sze osią gnię cie za wo do we uwa ża
sa mo dziel ną or ga ni za cję Mię dzy na ro do wych 

Tar gów Call Cen ter w 2008 ro ku. Do jej za -
dań na le ża ła kom plek so wa or ga ni za cja te go
przed się wzię cia, od po zy ska nia wy staw ców 
i zwie dza ją cych, po mar ke ting i PR. Tar gi
cie szy ły się do brą opi nią i to po nich od kry ła
w ja kim kie run ku chcia ła bym iść w swo jej
dal szej ka rie rze za wo do wej. Uwa ża to za
waż ny prze łom w swo im ży ciu. Na le ży do
Sto wa rzy sze nia Or ga ni za to rów In cen ti ve
Tra vel. Biz nes to dla niej roz mo wy za koń czo -
ne suk ce sem. 

Do pra cy mo ty wu je ją moż li wość wy ka za nia 
się. Dro gę za wo do wą wy zna czy li jej zna jo mi, 
po wie rza jąc jej or ga ni za cję wy jaz dów, któ re 
sta ły się jej spe cjal no ścią. 

Dla Elż bie ty At kin son wy znacz ni kiem suk ce su 
w pra cy jest „fa ir play” czy li osią ga nie ce lów, 
ale nie za wszel ką ce nę. Oto cze nie mó wi o niej
„pro fe sjo nal nie za krę co na”. 

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

Za czy na ła karierę ja ko spe cja li sta ds. ad mi -
ni stra cyj nych w Pań stwo wym Szpi ta lu Kli -
nicz nym nr 1 we Wro cła wiu. Na do bre or ga -
ni za cją kon fe ren cji za czę ła zaj mo wać się
pra cu jąc w Dol no ślą skiej Fun da cji na Rzecz
Za po bie ga nia Śle po cie. By ła tak że wicepre -
ze sem w fir mie Spek trum. Obec nie kie ru je
In spi re Con gress, gdzie zaj mu je się po zy ski -
wa niem no wych klien tów oraz pro wa dzi
nad zór nad wszyst ki mi kon fe ren cja mi przy -
go to wy wa ny mi przez to biu ro. Oprócz te go
or ga ni zu je we wnętrz ne szko le nia dla swo ich

pra cow ni ków. Do ty czą one m.in. ko mu ni ka -
cji in ter per so nal nej czy efek tyw ne go za rzą -
dza nia cza sem. Jak sa ma przy zna je, naj więk -
szy mi bo lącz ka mi nę ka ją cy mi pol ską bran żę
MI CE jest brak obiek tów kon gre so wych 
i kon fe ren cyj nych, któ re speł nia ły by wszyst -
kie ocze ki wa nia klien tów oraz nie wy star cza -
ją ce wspar cie ze stro ny miej skich biur pro -
mo cji, w tym tzw. co nven tion bu re au. 
W 2012 ro ku Bie liń ska otrzy ma ła Od zna kę
Ho no ro wą „Za za słu gi dla tu ry sty ki” przy -
zna ną przez Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki. 

Mier ni kiem suk ce su jest dla niej po zy cja, w ja kiej
znaj du je się ak tu al nie jej fir ma. Do pra cy naj bar dziej
mo ty wu je ją za do wo le nie klien tów i myśl, że każ da
re ali za cja mo że być jesz cze lep sza od po przed niej.  
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Maciej Brzozowski
event director, Agencja Live Sp. z o.o.

Ma ciej Brzo zow ski z agen cją Li ve zwią za ny
jest od 2006 ro ku. Ja ko event ma na ger (a od
kil ku ty go dni już ja ko ja ko event di rec tor) brał
udział w re ali za cji naj waż niej szych pro jek tów
swo jej agen cji. W mi nio nym ro ku przy go to -
wy wał m.in. Or len War saw Ma ra thon, Top
Ge ar Li ve w ra mach spe cjal nej edy cji Ve rva
Stre et Ra cing, a tak że Red Bull Kart Fi ght.
Ma ciej Brzo zow ski sta ra się być tak że ak tyw -
ny na po lu bran ży. Uczest ni czy w pa ne lach
dys ku syj nych, zwłasz cza o te ma ty ce zwią za -
nej z bez pie czeń stwem w or ga ni za cji even -

tów. W swo jej pra cy na co dzień przy kła da
du żą wa gę do po li ty ki od po wie dzial ne go biz -
ne su. Wśród dzia łań CSR przez nie go po dej -
mo wa nych war to wy mie nić – ini cja ty wy skie -
ro wa ne do osób nie peł no spraw nych pod czas
Or len War saw Ma ra thon, or ga ni za cję
proeko lo gicz nych za ple czy ca te rin go wych
(se gre ga cja od pa dów, eko lo gicz ne for my opa -
ko wań i sztuć ców) a tak że car po oling – or ga -
ni za cja eko no micz ne go do jaz du na spo tka nia
ze spo łu po za miej scem pra cy. 

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

Za ło ży ciel ka, wła ści ciel ka oraz pre zes za -
rzą du agen cji Mea Grup. Jej ży cie za wo do we
zwią za ne jest z tą fir mą od 2008 roku. Pierw -
sze do świad cze nie za wo do we zdo by wa ła w
fir mie Bu si ness Com mu ni ca tions As so cia tes
(za kres dzia ła nia: PR i Even ty). Od 2000 roku
pra co wa ła w agen cji Al le gro, m.in. ja ko ac co -
unt ma na ger). W Mea Gro up od po wia da za
ca ło ścio we za rzą dza nie fir mą oraz re pre zen -
to wa nie jej w kon tak tach z kon tra hen ta mi i
part ne ra mi bi znne so wy mi. Do jej za dań na le -
ży rów nież dba łość o sta ły roz wój fir my, któ -

ra obec nie skła da się z ośmiu dzia łów – wśród
nich znaj du je się m.in. ostat nio wdro żo ny
pro jekt pod na zwą Mea Lo ok, w ra mach któ -
re go bu do wa ny jest wi ze ru nek osób in dy wiu -
al nych. Stwo rze nie od pod staw agen cji Mea
Gro up to dla niej naj więk sze osią gnie cie za -
wo do we. Tym więk sze, że do ko na ła te go 
w cza sie kry zy su go spo dar cze go. An ga żu je się
w ży cie bran ży m.in. po przez ak tyw ny udział
w im pre zach ma ją cych na ce lu jed no cze nie
pol skie go prze my słu spo tkań. 

Do pra cy naj bar dziej mo ty wu je go chęć two rze nia
i emo cje to wa rzy szą ce ca łe mu ze spo ło wi po ko lej -
nym wspól nym suk ce sie. Mi mo wie lu obo wiąz ków
za wsze znaj dzie czas dla swo jej żo ny i có recz ki. 

Tomasz Korycki 
event director, Event Partners

Ja ko event di rec tor i współ wła ści ciel agen cji
Event Part ners ma bar dzo sze ro ki za kres obo -
wiąz ków – od pla no wa nia i przy go to wy wa nia
kon cep cji kre atyw nych, aż po re ali za cję i fi -
zycz ną obec ność na każ dym even cie. We dług
fi lo zo fii fir my to wła śnie oso bi ste za an ga żo -
wa nie, rów nież na po zio mie re ali za cji im pre -
zy, da je klien tom po czu cie bez pie czeń stwa i
tym sa mym wy róż nia agen cję na ryn ku. Naj -
waż niej sze wy da rze nia re ali zo wa ne przez
nie go w mi nio nym ro ku to – Mi cro soft Tech -
no lo gy Sum mit 2013 (kon gres Mi cro soft dla

bran ży IT dla 2,5 tys. osób), New Pro duct In -
tro duc tion 2013 – co rocz ne spo tka nie fir my
HP z part ne ra mi biz ne so wy mi, Czło wiek 
Ro ku 2012 – ga la wrę cze nia na gród dla naj -
lep szych pra cow ni ków Mi che lin Pol ska. Sta -
ra się tak że brać udział w wie lu wy da rze niach
bran żo wych, głów nie stu dy to urach, sa mo -
dziel nie też przy go to wu je po dob ne ini cja ty -
wy. Obec nie zbie ra ma te ria ły do swo jej książ -
ki, któ ra ma być prze wod ni kiem po świe cie
even tów, któ ry za in spi ru je in nych do cie ka -
wych roz wią zań w event mar ke tin gu. 

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

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.   

Michał Pieprzowski
general director, Anix Production House

Mi chał Pie przow ski pia stu je sta no wi sko
ge ne ral di rec to ra gru py Anix Pro duc tion Ho -
use. Ja ko szef i oso ba od po wie dzial na za
funk cjo no wa nie fir my sta ra się nad zo ro wać
wszyst kie jej dzia ła nia i wspie rać swo ich lu -
dzi przy re ali za cji pro jek tów. 

Z bran żą MI CE zwią za ny jest od 2000 ro -
ku. Na po cząt ku ja ko or ga ni za tor z wol nej
rę ki i oso ba nad zo ru ją ca róż ne go ro dza ju
pro jek ty. Współ pra co wał z ta ki mi agen cja -
mi, jak Kan ta ro, So und of Mu sic, STX Jam -
bo ry, Jet Events. Przed za ło że niem wła snej

fir my pra co wał ja ko pro du cent w Agen cji 
Al le gro. W tym ro ku zre ali zo wał wie le im po -
nu ją cych wy da rzeń, ta kich jak pre mie ra 
Po rsche Cay en ne w War sza wie czy ga la Pa -
nat to ni Eu ro pe. We dług nie go naj więk szym
pro ble mem bran ży jest cho ra ry wa li za cja 
i nie po ję ta za chłan ność wła ści cie li wie lu
firm. Jak sam mó wi, bran ży MI CE za czy na
bra ko wać ludz kiej twa rzy i part ner skiej
współ pra cy. Jej przed sta wi cie le za po mi na ją,
że ten „tort” jest na ty le du ży, że wy star czy
dla wszyst kich. 

Naj więk szy wpływ na je go ży cie za wo do we 
mie li ze spół i przy ja cie le, z któ ry mi pra cu je. 
Dzię ki współ pra cow ni kom wie, że nie ma rze czy
nie moż li wych. 
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Łukasz Rzebko 
general manager, Extomusic

Jak sam mó wi, jest ge ne ral ma na ge rem, czy -
li czło wie kiem od wszyst kie go. Każ de go dnia
wy ko nu je set ki te le fo nów, prze bie ga ty sią ce ki -
lo me trów i wy pi ja tu zin kaw, aby do brze na -
oli wio na ma chi na je go agen cji po dą ża ła w do -
brym kie run ku. Po nad to dba o wi ze ru nek fir -
my, po zy sku je zle ce nia i do pi na wszyst ko na
ostat ni gu zik. Wśród te go rocz nych re ali za cji
przy go to wy wa nych przez nie go moż na wy -
mie nić Sum mer Cars Par ty VII (naj więk sze
show mo to ry za cyj no -mu zycz ne w po łu dnio -
wej Pol sce), ju bi le usz 20-le cia Ka to wic kie go

Hol din gu Wę glo we go czy ak cję prospo łecz ną
„Wrzuć Bez piecz ny Bieg”. Łu kasz Rzeb ko
dzia ła też ak tyw nie na po lu ca łej bran ży 
MI CE. Jest człon kiem Sto wa rzy sze nia Bran ży
Even to wej, bie rze udział w stu dy to urach, or -
ga ni zu je lo kal ne spo tka nia bran ży MI CE. Je go
zda niem naj więk szym pro ble mem bran ży 
MI CE jest zbyt ma ła liczba spo tkań ne twor -
kin go wych. Uwa ża, że po przez luź ny i otwar -
ty cha rak ter te go ty pu spo tkań moż na na wią -
zać zde cy do wa nie bar dziej owoc ne re la cje niż
pod czas jed no stron nych pa ne li.

Wiktor Uciński
event manager, Ster Event 

Ja ko event ma na ger Ster Event odpo wia da
za ko or dy no wa nie even tów, utrzy ma nie re la -
cji z fir ma mi współ pra cu ją cy mi z agen cją, 
a tak że opra co wa nie kon cep cji kre atyw nych
even tów i two rze nie sce na riu szy wy da rzeń.
Je go pra ca jest dla nie go praw dzi wą pa sją 
i wy ko nu je ją z ogrom nym za an ga żo wa niem.
Uczest ni czy tak że w ży ciu bran żo wym, 
w tym w or ga ni zo wa nych stu dy to urach i fast
da tach. Jest też człon kiem Sto wa rzy sze nia
Bran ży Even to wej. We dług nie go naj więk -
szym pro ble mem bran ży jest brak współ pra -

cy i du ża, czę sto nie zdro wa kon ku ren cja na
ryn ku. No we agen cje pró bu ją kon ku ro wać
za ni ża jąc ce ny i pro po nu jąc usłu gi na ni skim
po zio mie, co psu je ry nek even to wy. Skut ku je
to tym, że klien ci ma ło po waż nie trak tu ją
przed sta wi cie li agen cji.  

Wik tor Uciń ski na swo im kon cie ma wie le
uda nych re ali za cji i suk ce sów. Jed nak, jak
sam pod kre śla, naj waż niej szym jest dla nie go
to, że po nad 13 lat pra cu je na ryn ku evne to -
wym. 

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

Radosław Altheim
hotel director, GrandHotel Tiffi

Ra do sław Al the im jest me na dże rem no wo
otwar te go ho te lu Gran dHo tel Tif fi w Iła wie.
Z bran żą ho te lo wą zwią za ny jest od wie lu lat.
Pra co wał ja ko dy rek tor ge ne ral ny w Klasz tor
Ce dy nia Ho tel i dy rek tor sprze da ży i mar ke -
tin gu w an del's Ho tel Łódź, gdzie był jed nym
z ini cja to rów pro jek tu „Łódź kreu je even ty”.
Naj waż niej sze wy da rze nia współ or ga ni zo -
wa ne przez nie go w mi nio nym ro ku to ga la
otwar cia Gran dHo tel Tif fi oraz pol ska pre -
mie ra no we go mo de lu Ci tro ën C4 Pi cas so.
Przy współ pra cy z agen cja mi kie ru je się za sa -

dą ela stycz no ści ho te lu wzglę dem aran ża cji
obiek tu pod da ny event. Jak sam twier dzi,
sta ra się moż li wie czę sto mó wić „tak”, choć
przez to cza sem zda rza się, że w obiek cie
trze ba coś zbu rzyć lub np. zde mon to wać fu -
try nę, by po więk szyć drzwi. Mi mo wie lu obo -
wiąz ków sta ra się dzie lić swo ją wie dzą i do -
świad cze niem pro wa dząc go ścin ne wy kła dy
w Wyż szej Szko le Tu ry sty ki i Ho te lar stwa w
Ło dzi. Zaj mu je się tak że kon sul tin giem dla
mniej szych obiek tów ho te lar skich z na ci -
skiem na moż li wo ści sprze da ży on -li ne. 

Naj więk szy wpływ na je go ży cie za wo do we miał
oj ciec, któ ry od naj młod szych lat uczył go sza cun -
ku do pra cy. W pra cy naj waż niej sza jest dla nie go
pa sja, to ona mo ty wu je go do dzia ła nia. 

Biz nes jest dla nie go sy no ni mem czę sto cięż kiej 
pra cy. Mi mo to wła śnie efek ty tej cięż kiej pra cy, 
w po sta ci za do wo le nia klien tów i ko lej nych re ali za cji
da ją mu naj więk szą sa tys fak cję. 

Piotr Białkowski
sales & event manager, Hard Rock Café Warsaw

Ka rie ra za wo do wa Pio tra Biał kow ske go
„od za wsze” zwią za na by ła z sek to rem MI CE
i obiek ta mi even to wy mi. Przed ob ję ciem sta -
no wi ska sa les & event ma na ge ra w Hard
Rock Ca fe War saw zaj mo wał się or ga ni zo wa -
niem wy da rzeń spe cjal nych w ta kich miej -
scach, jak Re stau ra cja Sen se, Re stau ra cja
KOM czy Blue Cac tus & Igu ana Lo un ge. 
W pra cy sta wia przede wszyst kim na ja kość
ofe ro wa nych usług, dla te go też te go sa me go
wy ma ga od agen cji i pod wy ko naw ców, z któ -
ry mi współ pra cu je. PNie ak cep tu je po dej ścia:

„nie da się”. Wszyst kie trud ne kwe stie sta ra
się oma wiać i znaj do wać roz wią za nie. Wie -
rzy, że to wła śnie jest klucz do przy go to wa nia
naj lep szej ofer ty dla klien tów. Uwa ża, że naj -
więk szym pro ble mem bran ży MI CE jest wła -
śnie brak pro fe sjo na li zmu, a zwłasz cza niedo -
pil no wy wa nie ter mi nów i zo bo wią zań przez
pod wy ko naw ców. Jak mó wi, w prak ty ce
ozna cza to, że trud no jest zna leźć god nych za -
ufa nia part ne rów biz ne so wych, z któ ry mi
współ pra ca nie ozna cza kom pro mi su w sfe -
rze ja ko ści świad czo nych usług. 

Pie nią dze są dla nie go środ kiem do re ali za cji 
ma rzeń. Mi mo wie lu obo wiąz ków za wsze sta ra 
się zna leźć czas dla sie bie. Czę sto spę dza go bie ga jąc
(na wet po 20 km). 
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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 ho te lu Do uble Tree by Hil ton Łódź
(pierw szy ho tel tej mar ki w Pol sce) od po -
wie dzial na by ła za stwo rze nie kom plek so -
wej kam pa nii mar ke tin go wej i PR -owej oraz
otwar cie obiek tu. 

Jej wcze śniej sza ka rie ra za wo do wa zwią -
za na by ła m.in. z Hil ton Gar den Inn w Rze -
szo wie, war szaw skim Ho te lem Ra dis son
Blu Cen trum oraz Gru pą Ho te lo wą Or bis.
Jest zwo len nicz ką za rzą dza nia za da nio we -
go, opar te go na sta łym i kon se kwent nym co -

achin gu. Oprócz co dzien nej tech ni ki bra in
stor min gu wy ko rzy sty wa nej do roz wią zy -
wa nia pro ble mów przez ak tyw ny, ze spo ło -
wy udział we wspól nej ana li zie pro ble mu,
sta ra się pro wa dzić tak że re gu lar ne szko le -
nia dla pra cow ni ków.

16 grud nia Aga ta La tań ska ob ję ła funk cję
dy rek tor sprze da ży i mar ke tin gu w ho te lu
War sza wian ka. Do jej obo wiąz ków na le ży
te raz za rzą dza nie sprze da żą oraz kon tak ty 
z klu czo wy mi klien ta mi. 

Dagmara Leja
menadżer hotelu, Hotel Dosłońce Conference & SPA

Mi mo że Dag ma ra Le ja ofi cjal nie nie zaj -
mu je się ko or dy no wa niem im prez w ho te lu,
gdyż jest to funk cja dzia łu kon fe ren cji i ban -
kie tów, to ona czu wa nad pra wi dło wym
prze bie giem ca łe go pro ce su re ali za cji wy da -
rzeń od mo men tu wpły nię cia za py ta nia do
ho te lu, aż po za mknię cie ra chun ku przez ko -
or dy na to rów. Jak sa ma pod kre śla z „za ple -
cza” nad zo ru je prze bieg każ de go even tu, ale
po zwa la swo je mu ze spo ło wi na sa mo dziel ną
pra cę. Chce, że by pra cow ni cy czu li za an ga -
żo wa nie i od po wie dzial ność za im pre zy swo -

ich klien tów. Przez wie le lat an ga żo wa ła się
w pra cę sto wa rzy szeń bran żo wych SKKP 
i MPI Po land Club. Swo ją wie dzą i do świad -
cze niem sta ra się dzie lić przede wszyst kim ze
swo im ze spo łem, gdyż wła śnie to uwa ża za
wy znacz nik do bre go za rzą dza nia ludź mi.
Szko le nia prze pro wa dza oso bi ście i re gu lar -
nie. Raz w mie sią cu or ga ni zu je spo tka nia, na
któ re za pra sza tak że współ pra cu ją cych z fir -
mą gra fi ków, in for ma ty ków i in nych spe cja li -
stów. Dzię ki te mu wszy scy po zna ją kul tu rę 
i wi zję fir my. 

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.  

Dariusz Matysiak
członek zarządu, dyrektor ds. administracyjnych i technicznych, Expo XXI Sp. z o.o.  

Pro wa dzi ca ło kształt spraw zwią za nych z
ad mi ni stra cyj nym i tech nicz nym za rzą dza -
niem i funk cjo no wa niem War szaw skie go
Cen trum Expo XXI. Kie ru je ze spo łem Dzia łu
Tech nicz ne go i Cen trum Ser wi so we go. Od -
po wia da za bez pie czeń stwo i stan ca łe go
obiek tu oraz ja kość świad czo nych w nim
usług. Bie rze tak że udział w licz nych szko le -
niach bran żo wych, szcze gól nie z za kre su za -
rzą dza nia nie ru cho mo ścia mi, pra wa i za rzą -
dza nia per so ne lem. 

Czyn nie uczest ni czy tak że w pra cach Pol -

skiej Izby Prze my słu Tar go we go (PIPT). 
W swo ich dzia ła niach sta wia na wie lo let nią
współ pra cę. Je go zda niem moż na ją uzy skać
je dy nie dzię ki zro zu mie niu i wza jem ne mu
za ufa niu. Aby to osią gnąć, ko niecz ne jest
oczy wi ście po świę ce nie więk szej ilo ści cza su
na bu do wa nie do brych re la cji. Dłu go fa lo wo
bar dzo się to jed nak opła ci. Jak mó wi Ma ty -
siak, dla każ de go na le ży „być czło wie kiem” 
i go sza no wać, nie za leż nie czy jest to pre zes
ca łej fir my, czy też oso ba od po wie dzial na za
utrzy ma nie czy sto ści. 

Do pra cy naj bar dziej mo ty wu je go sa mo dy scy pli na
i chęć wy wią za nia się z na ło żo nych obo wiąz ków 
na wy so kim po zio mie. Za naj lep szy wy znacz nik
suk ce su uwa ża du żą liczbę za do wo lo nych klien tów. 

Naj więk szy wpływ na jej ży cie za wo do we mia ła... 
Jo an na Chmie lew ska. W dzie ciń stwie ma rzy ła o tym,
by pro wa dzić ży cie tak cie ka we i ak tyw ne, jak ży cie
bo ha te rek po wie ści po czyt nej pi sar ki.

Joanna Ostrowska
kierownik sprzedaży i marketingu, Osti Hotele

Ja ko kie row nik sprze da ży i mar ke tin gu Osti
Ho tel Jo an na Ostrow ska ma wie le obo wiąz -
ków. Kie ru je ze spo łem, nad zo ru je obiekt, zaj -
mu je się re kla mą i kon tak tem z me dia mi.
Dba tak że o to, aby obiekt, któ ry re pre zen tu -
je wi docz ny był pod czas wy da rzeń bran żo -
wych m.in. spo tkań MPI, Fo rum Mło dych
Gla dia to rów Ho te lar stwa. Sa ma rów nież ak -
tyw nie dzia ła na fo rum bran ży, za rów no ja ko
czło nek MPI, jak rów nież pod czas kon fe ren -
cji i szko leń Ha rvard Bu si ness Re view Po -
land. Bar dzo waż na w jej ży ciu za wo do wym

i pry wat nym jest tak że dzia łal ność cha ry ta -
tyw na. Dwa la ta z rzę du wraz ze swo im ze -
spo łem bra ła udział w bie gu Kra kow Bu si -
ness Run, na sta łe współ pra cu je tak że z Fun -
da cją Jaś ka Me li. W tym ro ku współ or ga ni zo -
wa ła rów nież sprze daż kar tek bo żo na ro dze -
nio wych, z któ rych do chód prze zna czo ny był
dla do mu dziec ka. Naj waż niej szym pro ble -
mem bran ży jest dla niej brak ko mu ni ka cji,
dla te go też w swo jej pra cy zwra ca naj więk -
szą uwa gę na po ro zu mie nie z klien tem, po -
zna nie je go po trzeb. 

Naj więk szy wpływ na jej ży cie za wo do we miał oj -
ciec. Jak pod kre śla, to on po pro wa dził ją w kie run ku
ho te lar stwa i po ka zał, że cięż ka pra ca i pa sja po zwa -
la na re ali za cję ma rzeń. 
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Artur Trukawiński
dyrektor generalny, Hotel Arłamów SA

Ar tur Tru ka wiń ski z bran żą ho te lo wą zwią -
za ny jest od lat. Prak ty kę za wo do wą zdo by -
wał w Pol sce i na świe cie na róż nych sta no -
wi skach ope ra cyj nych i za rząd czych dla mię -
dzy na ro do wych sie ci ho te lar skich, ta kich jak
In ter Con ti nen tal Ho tels Gro up, Ac cor, Star -
wo od. Pra co wał rów nież dla mię dzy na ro do -
wych kom pa nii że glu go wych: Prin cess Cru -
ises, Co sta Cro cie re, Cu nard Li ne i Di sney
Cru ise Li ne. 

Przed ob ję ciem funk cji dy rek to ra ge ne ral -
ne go Ho te lu Ar ła mów pra co wał na sta no wi -

sku dy rek to ra ge ne ral ne go ho te lu Ho li day
Inn War sza wa Jó ze fów. Wy bie ra jąc agen cje 
i pod wy ko naw ców, z któ ry mi współ pra cu je
sta ra się zwra cać uwa gę na ich kre atyw ność
i wy so kie stan dar dy pra cy. Mi mo wie lu obo -
wiąz ków za wsze znaj du je czas na dzia łal ność
cha ry ta tyw ną. Wspól nie z ze spo łem brał
udział w ta kich ini cja ty wach, jak „Ra ce Aro -
und the World" or ga ni zo wa nych przez sieć
In ter Con ti nen tal Ho tels Gro up, współ pra co -
wał z Fun da cją „Rak n Roll” Wy graj Ży cie,
wspie rał lo kal ne do my dziec ka. 

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

Syl wia Wró bel w Ho te lu Ma gel lan pra cu je
od 2006 ro ku. Ja ko spe cja li sta ds. sprze da ży
MI CE od po wie dzial na jest m.in. za opra co wa -
nie, wdra ża nie i kon tro lo wa nie dzia łań mar -
ke tin go wych oraz kie ro wa nie pro mo cją 
i sprze da żą pro duk tów i usług ho te lu, przy go -
to wa nie i re ko men da cję stra te gii ce no wej oraz
po li ty ki dys try bu cyj nej czy dzia ła nia re kla mo -
we i mar ke tin go we. Mi mo wie lu obo wiąz ków
za wo do wych znaj du je tak że czas, by ak tyw nie
dzia łać na po lu bran ży MI CE. Bra ła udział w
kon kur sie MP Po wer Awards, e -tra vel fo rum –

kon fe ren cji po świę co nej pro ble ma ty ce sprze -
da ży, czy Fo rum Ryn ku Ho te lar skie go Pro fit
Ho tel 2013. Dba rów nież o wła sny roz wój i
pod no sze nie kwa li fi ka cji. W mi nio nym ro ku
bra ła udział w szko le niu No wo cze sna Me na -
dżer ka Obiek tu Ho te lo we go (pół rocz ne szko -
le nie  z za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi oraz
dzia łal no ści obiek tu or ga ni zo wa ne przez Em -
priz Gro up), warsz ta tach mar ke tin go wych z
za kre su so cial me dia mar ke tin gu. Ukoń czy ła
stu dia z za kre su za rzą dza nia w kor po ra cjach
mię dzy na ro do wych.

Do pra cy mo ty wu je go za wo do wa am bi cja, 
po czu cie od po wie dzial no ści za re ali za cję po wie rzo -
nych za dań oraz sa tys fak cja, ja ką da je współ pra ca 
z ludź mi. 

Magdalena Żelech
kierownik Działu Sprzedaży Konferencji, Zdrojowa Hotels

W Zdro jo wa Ho tels pra cu je od stycz nia 2013
roku Do jej obo wiąz ków na le ży m.in. za rzą -
dza nie ze spo łem w obiek tach Gru py: Ma ri ne
Ho tel, Ul tra Ma ri ne, Sand Ho tel, Cri stal Re -
sort Szklar ska Po rę na, a tak że Diu ne Ho tel &
Re sort (ofi cjal ne otwar cie la to 2014 i 2015)
oraz Bal tic Mo lo Park, otwar cie 2016). Ka rie -
rę za wo do wą roz po czy na ła w Ha xel Events &
In cen ti ve. Po pię ciu la tach prze szła do pra cy
w Exim To urs. Ko lej nym przy stan kiem na jej
ścież ce za wo do wej był Ho tel Ma zur kas &
MCC Ma zur kas Con fe ren ce Cen tre. W la tach

2009-2012 pro wa dzi ła wła sną fir mę con sul -
tin go wą. W re la cjach z agen cja mi even to wy mi
jest dla niej ważna za sa da fa ir -play. Zde cy do -
wa nie pre fe ru je re ali za cję wy da rzeń z agen -
cja mi. Jest to dla niej gwa ran cja wspól ne go
suk ce su. Swo ją przy szłość bez względ nie wią -
że z bran żą MI CE, dla te go sta ra się po świe cić
czas m.in. na udział w kon fe ren cjach sprze -
da żo wych i kon fe ren cjach ho te lar skich, spo -
tka nia bran żo we, e -le ar ning i uczest nic two 
w mię dzy na ro do wych kon fe ren cjach on -li ne 
i kur sy z za kre su bran ży MI CE. 

Pro wa dzi bez płat ne co achin gi w za kre sie za wo do -
wym, per so nal nym i oso bi stym oraz bez płat ne me -
dia cje. Wspie ra ak cję spo łecz ną Fun da cji Jed nym Śla -
dem „Mo to cy kli ści są wśród nas”.  

Biz nes to dla niej sy no nim re la cji i roz mo wy. 
Naj więk szą mo ty wa cją do pra cy jest dla niej pa sja
i za do wo le nie klien tów. Praw dzi wą sa tys fak cję
da ją jej dzia ła nia, któ re przy no szą re al ne efek ty. 

Izabela Bogusz
kierownik działu sprzedaży, Mazurkas Catering

Ka rie rę za wo do wą roz po czę ła w 2006
roku ja ko spe cja li sta ds. tu ry sty ki Or bis Tra -
vel. Na stęp nie przez trzy la ta by ła spe cja list -
ką ds. sprze da ży czar te rów w Cen tral wings.
Od 2010 ro ku, ja ko kie row nik dzia łu sprze -
da ży Ma zur kas Ca te ring od po wia da m.in.
za za rzą dza nie ze spo łem sprze da ży ak tyw -
nej, re kru ta cję pra cow ni ków, pro wa dze nie
roz mów han dlo wych i two rze nie pla nów
sprze da żo wych. Cie szy ją fakt wy pra co wa -
nia so bie do brych re la cji z klien ta mi, któ rzy
po wie rza ją jej or ga ni za cję swo ich naj więk -

szych wy da rzeń. We współ pra cy z agen cja -
mi even to wy mi dą ży do te go, by dzia łać
przede wszyst kim na za sa dach part ner -
skich. 

W swo ich dzia ła niach sta ra się nie za po -
mi nać o po trze bu ją cych. Zor ga ni zo wa ła
noc leg w Ho te lu Ma zur kas dla wy cho wan -
ków Do mu Dziec ka Fun da cji „Po ży wie nie
– Da rem Ser ca". Wy znacz ni kiem suk ce su
sta ło się dla niej po czu cie speł nie nia. 
W biz ne sie li czy się dla niej cięż ka pra ca i
sa tys fak cja.

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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Beata Bronowicz
dyrektor sprzedaży, Belvedere – Cafe Łazienki Królewskie Sp. z o.o.

Po czą tek jej ścież ki za wo do wej to pra ca w
PTK Cen ter tel od 1992 do 1995 ro ku, gdzie
bra ła udział w two rze niu te le fo nii ko mór ko -
wej w Pol sce. Ko lej nym przy stan kiem w
dro dze za wo do wej by ła pra ca przy otwar ciu
pierw sze go w Pol sce ho te lu Best We stern
(we Wro cła wiu). 

Z Be lve de re zwią za na jest od 12 lat. Obec -
nie ja ko dy rek tor sprze da ży za rzą dza sprze -
da żą usług ca te rin go wych w Re stau ra cji Be -
lve de re i Be lve de re Ca te ring. Wy znacz ni -
kiem suk ce su sta ło się dla niej za ufa nie,

życz li wość i sym pa tia, ja kim ob da rza ją ją
współ pra cow ni cy i bli scy. 

W kon tak tach z klien ta mi kie ru je się
przede wszyst kim za sa dą trans pa rent no ści.
Za gwa rant suk ce su uwa ża ety kę w dzia ła -
niu i sza cu nek dla stron za an ga żo wa nych 
w pro jekt. Jak twier dzi pie nią dze są jej po
to, by cie ka wie żyć. Je że li cho dzi o 2013 rok,
to naj więk szą sa tys fak cję da ła jej ob słu ga
pre mie ry ope ra to ra lot ni cze go Fly Emi ra tes
w Pol sce. 

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

Już na sa mym po cząt ku pra cy w bran ży zo -
stał rzu co ny na głę bo ką wo dę. Ja ko po cząt ku -
ją cy pro ject ma na ger od po wia dał za or ga ni -
za cję kil ku dnio we go fo rum dla spe cja li stów
ds. nie ru cho mo ści. Klien tem te go wy da rze nia
by ła du ża, hisz pań ska fir ma z bran ży spo tkań
biz ne so wych. W ge stii Brzo zow skie go le ża ło
kom plek so we przy go to wa nie ca łej im pre zy
od stro ny tech ni ki kon fe ren cyj nej, za bu do wy
tar go wo -wy sta wien ni czej, gra fi ki, sce no gra fii
i tłu ma czeń. Re ali za cja te go za da nia jest jed -
nym z je go naj waż niej szych osią gnięć. Suk ces

ten za uwa żal nie wpły nął na je go ca łą póź niej -
szą ka rie rę za wo do wą. Obec nie Brzo zow ski
za rzą dza ca łym dzia łem sprze da ży i even to -
wym. Zaj mu je się ob słu gą klien ta, na dal or ga -
ni zu je tak że even ty. Bie rze rów nież udział w
szko le niach tech nicz nych prze pro wa dza nych
przez pro du cen tów sprzę tu oraz w spe cjal -
nych szko le niach sprze da żo wych. Mi mo na -
tło ku obo wiąz ków, za wsze znaj dzie czas dla
przy ja ciół. Wy znacz ni kiem suk ce su jest dla
nie go osią ga nie za ło żo nych ce lów i wy zna -
cza nie so bie ko lej nych wy zwań. 

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”. 

Krzysztof Rafał Galimski
wiceprezes zarządu, Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.

Zaj mu je się re ali za cją bie żą cych zle ceń
zwią za nych z or ga ni za cją i wy ko naw stwem
im prez dla czo ło wych or ga ni za to rów tar gów
w War sza wie. Oprócz funk cji kie row ni czej w
Pra cow ni Sztuk Pla stycz nych, pro wa dzi tak że
nad zór nad fir mą Mię dzy na ro do we Cen trum
Tar go we (MCT) i ko or dy nu je jej dzia ła nia
zwią za ne z uczest nic twem w kon sor cjum
„Bursz tyn. Skarb Pol ski”, któ re re ali zu je
Bran żo wy Pro gram Pro mo cji bran ży ju bi ler -
sko-bursz tyn ni czej w la tach 2012-2015 na zle -
ce nie Mi ni ster stwa Go spo dar ki. Jest rów nież

człon kiem Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skiej Izby
Prze my słu Tar go we go (PIPT) oraz człon kiem
za rzą du War szaw skiej Kor po ra cji Tar go wej
(WKT). Jed ną z więk szych bo lą czek nę ka ją -
cych prze mysł spo tkań jest je go zda niem
wciąż zbyt ni ski po ziom za an ga żo wa nia ze
stro ny ad mi ni stra cyj nych jed no stek bu dże to -
wych w pro jek ty i przed się wzię cia pro wa dzo -
ne przez bran żę. Jak przy zna je, sam nie jest
pe wien, czy moż li wie mo że być niemy śle nie 
o pra cy w do mu. Mi mo to za wsze znaj dzie
czas dla swo ich naj bliż szych. 

We współ pra cy z agen cja mi even to wy mi, ho te la -
mi i in ny mi part ne ra mi naj waż niej sze są dla nie go
pro fe sjo na lizm, trans pa rent ność, ela stycz ność 
i rze tel ność roz li czeń.

Je go pa sją jest off -ro ad, któ ry łą czy z dzia ła nia mi cha -
ry ta tyw ny mi ma ją cy mi na ce lu po moc po trze bu ją -
cym dzie ciom. Bie rze udział m.in. w ak cjach „Cho in -
ka 4x4”, „Dzie cia ki Na Pa ki” czy „Pik nik 4x4 WOŚP.

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

Grze gorz Kuć jest wi ce pre ze sem za rzą du 
i dy rek to rem sprze da ży Trias Event En gi ne -
ering. Do je go co dzien nych obo wiąz ków na le -
ży mię dzy in ny mi współ za rzą dza nie spół ką,
za rzą dza nie dzia łem sprze da ży, a tak że nad -
zór nad re ali za cją pla nu sprze da ży i re ali za cja
za ło żeń pla nu fi nan so we go oraz bu dże tów
spół ki. Zaj mu je się tak że opra co wy wa niem
bu dże tów in we sty cyj nych spół ki oraz pla no -
wa niem i wdra ża niem stra te gii roz wo ju. Pry -
wat nie uwa ża, że pie nią dze są po to, że by się
ni mi cie szyć. Oprócz sprawowania swo ich co -

dzien nych obo wiąz ków pra cu je tak że przy
naj waż niej szych pro jek tach re ali zo wa nych
przez Trias. W mi nio nym ro ku by ły to m.in.
Or len War saw Ma ra ton, He ine ken Ope n’er 
Fe sti val i XIX Przy sta nek Wo od stock. Bar dzo
waż ny dla nie go jest tak że udział i po moc 
w re ali za cji róż no rod nych ini cja tyw bran żo -
wych. Na swo im kon cie ma współ or ga ni zo -
wa nie Aka de mii Tria su w la tach 2010-2012,
współ or ga ni zo wa nie ga li Oso bo wość Ro ku
MI CE Po land 2012, czy ga li MP Po wer
Awards. 

Współ pra cę z agen cja mi opie ra na lo jal no ści, 
za ufa niu i pro fe sjo na li zmie. Biz nes jest dla nie go
sy no ni mem od po wie dzial no ści. No we wy zwa nia
to dla nie go naj lep sza mo ty wa cja do pra cy.   
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Adam Łyczakowski
partner zarządzający, Freedomes HQ

Stu dia w Ir lan dii na uczy ły go otwar to ści 
i za szcze pi ły w nim chęć do po dej mo wa nia
wy zwań. Był wła ści cie lem fir my Se dia Ta vo la,
zaj mu ją cej się pro duk cją me bli z li te go drew -
na oraz dzia ła ją cej w bran ży IT fir my De cre -
ate. Obec nie, ja ko współ wła ści ciel Fre edo mes
od po wia da za opra co wy wa nie no wych pro -
duk tów oraz two rze nie stra te gii biz ne so wej, w
tym kon tak ty z klien ta mi i na wią zy wa nie klu -
czo wych part nerstw. W swo jej pra cy sta ra się
sto so wać stan dar dy, któ rych na uczył się na
bry tyj skim ryn ku – opar tych o przy ja zne,

otwar te po dej ście do współ pra cy, bar dzo do -
brą ko mu ni ka cję, szyb ki czas re ak cji i pro fe -
sjo nal ne, bez piecz ne wy ko na nie pro jek tu.
Dzię ki te mu, jak sam przy zna je, uda je mu się
po zy ski wać sta łych part ne rów, z któ ry mi
współ pra cu je re gu lar nie przy wie lu pro jek -
tach. Ja ko wy staw ca uczest ni czy w kil ku waż -
nych even tach bran żo wych, ta kich jak m.in.
Show man's Show (Wiel ka Bry ta nia), Best of
Events (Niem cy) czy IA APA (USA). Za każ dym
ra zem umoż li wia ją mu one wy mia nę do -
świad czeń ze spe cja li sta mi z ca łe go świa ta.

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

Współ wła ści cie lem agen cji in te rak tyw nej
Ne tven tu re jest od 1999 ro ku. Zaj mu je się tam
m.in. bu do wa niem i wdra ża niem dłu go ter mi -
no wej stra te gii fir my i pla no wa niem stra te -
gicz nym w za kre sie roz wo ju plat for my 
Sy skonf.pl. Uczest ni czy rów nież w po zy ski -
wa niu klu czo wych klien tów, ko or dy na cji
prac po szcze gól nych dzia łów przed się bior -
stwa i pro wa dze niu pro ce sów za ku po wych
oraz in we sty cyj nych. Ak tyw ny bran żo wo. To
czło nek Ko mi sji Re wi zyj nej w Sto wa rzy sze -
niu Kon fe ren cje i Kon gre sy w Pol sce. Po nad -

to tyl ko w 2013 ro ku za an ga żo wał się m.in. w
or ga ni za cję Dni Otwar tych Sa li No wych
Tech no lo gii Kon fe ren cyj nych na Sta dio nie
Na ro do wym w War sza wie, pro pa go wa nie
tech no lo gii in ter ne to wych w or ga ni za cji 
wy da rzeń pod czas tar gów Event czy pre zen -
ta cję (w ra mach kon fe ren cji SO IT) na te mat
wy ko rzy sta nia no wo cze snych tech no lo gii 
w in cen ti ve tra vel wy gło szo nej na tar gach TT
War saw. Sam tak że chęt nie ak tu ali zu je swo ją
wie dzę, bio rąc udział w spe cja li stycz nych
szko le niach i warsz ta tach.

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

Adam Sidoruk
właściciel, Movement

Do świad cze nie za wo do we zdo by wał w
spół ce Red Bull, z któ rą zwią za ny był przez
10 lat (1998-2008). Pia sto wał tam kil ka sta -
no wisk, mniej lub bar dziej zwią za nych z bu -
do wa niem wi ze run ku mar ki. 

Agen cja Mo ve ment po wsta ła z chę ci roz -
po czę cia pra cy na wła sny ra chu nek. Trzon
ze spo łu two rzą lu dzie, któ rzy spe cja li zu ją
się w re ali za cji róż ne go ro dza ju pro jek tów
mar ke tin go wych, im prez spor to wych, mu -
zycz nych i ga stro no micz nych. Ak tu al nie, ja -
ko wła ści ciel fir my, dba o jej roz wój i kon -

tak ty z klu czo wy mi klien ta mi. Spe cja li zu je
się w pro duk cji im prez za mknię tych, stref
VIP i ga stro no micz nych, or ga ni za cji tzw.
after par ty, a w szcze gól no ści w kom plek so -
wej ob słu dze bar mań sko -al ko ho lo wej. Po -
sia da wła sne za ple cze lo gi stycz ne: ma ga zy -
ny, trans port, sprzęt ga stro no micz ny i sce -
no tech nicz ny oraz pra cow nię pro jek to wą.
Wy znacz ni kiem suk ce su jest dla nie go sy tu -
acja, w któ rej po mię dzy pra cą a przy jem no -
ścią moż na po sta wić znak rów no ści. 

Każ de zle ce nie, bez wzglę du na wiel kość, jest dla
nie go tak sa mo waż ne. Sta ra się do nie go pod cho -
dzić w ta ki spo sób, jak by by ło naj waż niej szą re ali -
za cją w je go ży ciu. 

Biz nes to dla nie go prze strzeń do sa mo re ali za cji. 
W za wo dzie naj bar dziej po do ba mu się do stęp do
no wo cze snych tech no lo gii, któ re mo że wy ko rzy sty -
wać przy two rze niu in no wa cyj nych pro jek tów.

Marek Wasilewski
właściciel, Pro4Media

Ka rie rę za wo do wą roz po czy nał od pra cy na
sta no wi sku młod sze go tech ni ka, a po tem tech -
ni ka w fir mie TSB. Z jej ra mie nia brał udział 
w two rze niu re ali za cji te le wi zyj nych, ta kich jak
m.in. „Idol”, „Big Bro ther”, „Je stem ja ki je -
stem” czy „Szan sa na suk ces”. Po ma gał tak że
w or ga ni za cji wie lu in nych im prez ma so wych,
kon cer tów, fe sti wa li oraz spo tkań biz ne so -
wych. Póź niej zwią zał się z Wi zja Sp. z o.o., aby
w koń cu, w 2006 ro ku za ło żyć wła sną fir mę 
– Pro 4Me dia, któ rą za rzą dza do dzi siaj. Spe -
cja li zu je się w przy go to wy wa niu vi deo map -

pin gów 3D oraz ob słu dze mul ti me dial nej wie -
lu wy da rzeń MI CE -owych, w tym kon fe ren cji,
kon gre sów, even tów kor po ra cyj nych, wy staw,
po ka zów mo dy czy im prez o cha rak te rze po li -
tycz nym. Chęt nie uczest ni czy w za gra nicz nych
tar gach bran żo wych. Po ma ga mu to ob ser wo -
wać roz wój ryn ku, po zna wać no win ki tech -
nicz ne oraz wy naj dy wać no we moż li wo ści biz -
ne so we. Naj waż niej sze są dla nie go spo tka nia
z ludź mi. Jak mó wi, cza sa mi z jed nej roz mo wy
mo że na uczyć się du żo wię cej, niż w trak cie
dwu dnio we go szko le nia. 

W Pro 4Me dia cy klicz nie or ga ni zu je se rię spo tkań
warsz ta to wych, na któ rych po ka zy wa ne są no we
roz wią za nia i moż li wo ści tech nicz ne je go fir my. 
To tak że oka zja do wy mia ny do świad czeń. 
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Od kry cie Ro ku to kon kurs za ini cjo wa ny
przez MPI Po land. Chce my uka zać na szej
bran ży przy szłych jej li de rów oraz po móc mło -
dym, wscho dzą cym gwiaz dom w niej za ist -
nieć. Dzię ki ści słej współ pra cy z „MI CE Po -
land“ mo że my kre ować przy szłe „Oso bo wo -
ści”. Na sze do tych cza so we wy bo ry spro sta ły
ocze ki wa niom. Wy bra ny dwa la ta te mu Da vi -
de Odel la, dziś po zy sku je wy da rze nia dla „du -
my sto li cy”– Sta dio nu Na ro do we go. Ubie gło -
rocz na lau re at ka  – Sa ra La mik po suk ce sach 
w dzia ła niu na rzecz Cen trum Kon gre so we go
ICE, pod ję ła się za dań zwią za nych z otwar -
ciem Cen trum Wy sta wien ni cze go Tar gów
Expo w Kra ko wie. Oby dwie ka rie ry roz wi ja ją

się z za wrot nym tem pie. Wie rzę, że to do pie ro
po czą tek. Ma my na dzie ję, że rów nież nasz ko -
lej ny wy bra niec spro sta za da niu, po mo że roz -
wi jać na szą bran żę oraz sta nie się wzo rem po -
sta wy biz ne so wej i etycz nej. 

Dla cze go Mi łosz Sta ni sław ski? Wpływ na
nasz wy bór miał wy śmie ni ty de biut ho te lu So -
und gar den w War sza wie, obec ność na wie lu
wy da rze niach bran żo wych, sze ro kie spoj rze -
nie na bran żę ja ko ca łość i pro ak tyw na po sta -
wa w sto sun ku do uczest ni cze nia w jej ży ciu 
i jej współ kre owa nia. Ta kie wła śnie po win no
być na szym zda niem „Od kry cie”. Bę dzie my 
z uwa gą ob ser wo wać dal sze po czy na nia na sze -
go Zwy cięz cy. 

Wojciech Liszka
dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu Radisson Blu Kraków, prezes MPI Poland Club

Mi łosz Sta ni sław ski swo ją ka rie rę za wo do -
wą roz po czy nał w ho te lu Jan III So bie ski ja -
ko front of fi ce re cep tio nist, po tem awan so wał
na sta no wi sko ac co unt ma na ge ra. Po dwu let -
niej prze rwie, w trak cie któ rej pra co wał w
ho te lu Rial to po wró cił do „So bie skie go” ja ko
se nior ac co unt ma na ger. Po prze ję ciu ho te lu
przez Vien na In ter na tio nal Ho tel ma na ge -
ment AG ob jął sta no wi sko sa les ma na ge ra
cor po ra te & MI CE. Po sprze da ży ho te lu i re -
bran din gu w Ra dis son Blu So bie ski zo stał
asy sten tem dy rek to ra sprze da ży. Bez po śred -
nio przed przej ściem do So und Gar den pra -
co wał ja ko dy rek tor sprze da ży w ho te lu Pla ti -
num Re si den ce. W So und Gar den za czy nał
ja ko dy rek tor sprze da ży i mar ke tin gu. Po kil -
ku mie sią cach awan so wał na sta no wi sko
głów ne go me na dże ra.  

So und Gar den Ho tel, ofi cjal nie otwar ty 
w lip cu ubie głe go ro ku go ścił już wie le im prez
o róż nej wiel ko ści i cha rak te rze. W więk szo ści
by ły to kon fe ren cje. Ten pro fil ho te lu w na tu -
ral ny spo sób przy czy nił się do czę stych kon -
tak tów je go przed sta wi cie li z bran żą spo tkań.
– Zo sta łem bar dzo życz li wie przy ję ty przez
bran żę i bar dzo do brze się z tym czu ję. Spo -
tka łem wie lu lu dzi na ła do wa nych po zy tyw ny -
mi emo cja mi. Współ pra ca od po cząt ku ukła da
się bar dzo do brze – mó wi Sta ni sław ski. 

Pod kre śla, że ce chy i umie jęt no ści, ja ki mi
mu szą się wy ka zy wać oso by za trud nio ne w
ho te lar stwie (zwłasz cza w sprze da ży) są zbli -
żo ne do tych, któ rych wy ma ga się od osób
pra cu ją cych w bran ży spo tkań. – W na szym
fa chu nieraz się zda rza, że ktoś, kto zaj mo wał
się sprze da żą im pre zy w jej trak cie rów nież
ma ja kieś obo wiąz ki or ga ni za cyj ne – coś się

pod łą cza, coś usta wia itd.  – tłu ma czy Sta ni -
sław ski. – Pra co wi tość i za an ga żo wa nie to
pod sta wa. Je ste śmy ty ta na mi pra cy. Dzię ki ta -
kim do świad cze niom moż na ła twiej się od na -
leźć w MI CE – pod su mo wu je.     

Sa me go sie bie Sta ni sław ski opi su je ja ko

oso bę bar dzo za an ga żo wa ną w za da nia, któ -
rych się po dej mu je. – Prze ja wia się to cho -
ciaż by w bli skiej współ pra cy z każ dym dzia -
łem. Po szu ku je my, kon trak tu je my, po tem 
or ga ni zu je my. Sta ra my się, by na si klien ci 

by li mak sy mal nie usa tys fak cjo no wa ni.

Doceniony za zaangażowanie 
ODKRYCIE MPI POLAND

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 
general manager Sound Garden Hotel

O WY RÓŻ NIE NIU:
Na gro da „Od kry cie Ro ku MPI Po land” 
zo sta ła przy zna na już po raz trzeci. Jej ce lem
jest wy róż nie nie osób, któ re w cią gu ostat nich
12 mie się cy, dzię ki swo jej kre atyw no ści i za -
an ga żo wa niu, za ist nia ły na are nie pol skiej
bran ży spo tkań. Na gro da ma za za da nie uka -
zać oso by wy jąt ko we, o du żym po ten cja le. 
Ma być tak że dla nich mo ty wa cją do kon ty nu -
acji pod ję tej dro gi roz wo ju oso bi ste go. 
Po przez przy zna wa ne wy róż nie nie sto wa rzy -
sze nie MPI chce po ma gać przy szłym 
li de rom bran ży. De cy zję o przy zna niu ty tu łu
„Od kry cie Ro ku MPI Po land” po dej mu je 
Ka pi tu ła, w skład któ rej wcho dzą człon ko wie
Za rzą du MPI Po land Club oraz redaktor
prowadzący „MI CE Po land”. Ka pi tu ła do ko -
nu je wy bo ru spo śród osób no mi no wa nych
przez człon ków MPI Po land Club. 
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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. 

Trzeba mieć w sobie to „coś” 

Na ja kim eta pie ży cia zde cy do wał Pan, że chce
wy stę po wać na sce nie? 

Trud no jest mi wska zać pre cy zyj nie je den mo ment.
Wy da je mi się, że bak cy la po łkną łem jesz cze w pod -
sta wów ce. Pa mię tam na przy kład jed no wy da rze nie:
mo ja kla sa mia ła za za da nie przy go to wać na szkol ną
uro czy stość wy stęp ka ba re to wy. Nie wy wią za ła się 
z te go za da nia. Skoń czy ło się na tym, że wy stą pi łem
so lo. Spodo ba ło się to pu blicz no ści, a co waż ne,
spodo ba ło się rów nież mnie sa me mu. Kie dy po sze -
dłem do li ceum już wie dzia łem, że chcę być al bo ak to -
rem al bo dzien ni ka rzem. Za nim do sze dłem do ostat -
niej kla sy wie dzia łem już, że po sta wię na ak tor stwo.
Bę dąc w szko le ak tor skiej za ło ży łem swój wła sny, nie -
za leż ny te atr. Dzia łal ność mo ja i mo ich ko le gów nie
sku pia ła się jed nak tyl ko na te atrze. Re ali zo wa li śmy
rów nież in ne pro jek ty (fil my, mu zy ka itp.). Chcąc po -
zy skać pie nią dze na dzia łal ność te atru przyj mo wa li -
śmy rów nież zle ce nia ko mer cyj ne, wów czas mó wi ło
się na to „jo by”. To wte dy zo rien to wa łem się, że sza le -
nie lu bię „ga dać” do lu dzi. Prze ko na łem się, że wy stą -
pie nia pu blicz ne (in ne niż za da nia ak tor skie na sce nie)
nie spra wia ją mi żad ne go pro ble mu, a wręcz prze ciw -
nie – spra wia ją mi ogrom ną fraj dę. 

Sze ro ka pu blicz ność zna Pa na głów nie z ro li w se -
ria lu „M jak mi łość” oraz z wy stę pów w pro gra mach
te le wi zyj nych. Pa na do świad cze nie za wo do we jest
jed nak zde cy do wa nie bo gat sze... 

Oprócz za an ga żo wa nia w pra ce te atru i stu dia K2
mia łem też oka zję m.in. współ pra co wać z Ze pter In -
ter na tio nal w chwi li wcho dze nia tej fir my na pol ski
ry nek. Zacząłem jako zwykły reprezentant, ale szybko
dosłownie musiałem stać się trenerem. Trak to wa łem
tę pra cę do ryw czo, pod ją łem ją głów nie ze wzglę dów
eko no micz nych. Oka za ło się jed nak, że to oka zja zdo -
by cia wie lu cen nych do świad czeń. Im trud niej szych
mia łem słu cha czy, tym więk szą fraj dę spra wia ło mi

pro wa dze nie dla nich pre zen ta cji. Do tej po ry pa mię -
tam jed ną z pre zen ta cji. Pro wa dzi łem ja dla kil ku par.
Pa no wie na „dzień do bry” za ko mu ni ko wa li, że są tu
tyl ko ze wzglę du na żo ny, nie są za in te re so wa ni, nie
da dzą się prze ko nać 
i mó wiąc wprost – znisz czą mnie. Ta ka ty po wa „lo ża
szy der ców”. Na za koń cze nie mia łem ogrom ną sa tys -
fak cję, po nie waż wszy scy  pod pi sa li umo wy... Oka za ło
się, że je stem na ty le sku tecz ny, że fir ma Ze pter za pro -
po no wa ła mi pra cę przy wcho dze niu tej fir my na ry -
nek au stra lij ski. Mia łem wy je chać na mie siąc, dwa 
– zo sta łem na rok. Po po wro cie do kra ju za an ga żo wa -
łem się moc niej w pra cę w te atrze. Po tem na stał czas
„M jak mi łość”. Jed nak pro wa dze nie im prez oraz za -
da nia wy ma ga ją ce umie jęt no ści co achin go wych ca ły
czas obec ne są w mo jej pra cy za wo do wej. 

Czy ma Pan swój pa tent na pro wa dze nie im prez? 
W tej bran ży czę sto zda rza się, że po pu lar ność wy -

star cza za wszyst ko. Mniej istot ne sta je się, jak ktoś
wy wią zu je się z za da nia. Naj waż niej sze jest, by miał
na zwi sko, któ re w da nej chwi li jest na to pie. Oczy wi -
ście dzia ła to na krót ką me tę, ale jed nak dzia ła. W peł -
ną od po wie dzial no ścią mo gę po wie dzieć, że mo im
przy pad ku tak nie jest. Pro wa dze niem im prez i pu -
blicz ny mi wy stę pa mi za ją łem się na dłu go przed ro lą
w „M jak mi łość”.  Je że li cho dzi o styl, nie po tra fię so -
bie wy obra zić, że w sce na riu szu im pre zy mam na pi sa -
ne sło wo w sło wo, co po wi nie nem po wie dzieć.  

Kto mo że zo stać do brym pro wa dzą cym? 
Mo im zda niem to je den z tych za wo dów, do któ re go

wy ko ny wa nia trze ba mieć ta lent. Nie da się bo wiem
stwo rzyć re cep ty na uda ną kon fe ran sjer kę. Skła da się
na nią bo wiem zbyt wie le zmien nych – za każ dym ra -
zem jest to in na ener gia z sa li, in na te ma ty ka, ma ło te -
go, ci sa mi lu dzie w pierw szej czę ści even tu mo gą za -
cho wy wać się ina czej, a po prze rwie – ina czej. Ci śnie -
nie się ob ni ży, za cznie pa dać deszcz.... Ro lą kon fe ran -
sje ra jest te wszyst kie zmia ny wy czuć. Oczy wi ście, są
pew ne że la zne za sa dy, któ re na le ży przy swo ić. Do -
świad cze nie też „ro bi swo je”. Uwa żam jed nak, że na -
praw dę do brym w tych fa chu mo że być tyl ko ktoś, kto
ma w so bie „błysk”. To jed na z tych dzie dzin, do któ rej
opi sa nia „mę dr ca szkieł ko i oko” nie wy star cza ją.    

Czym po win ny się kie ro wać oso by, któ re szu ka ją
pro wa dzą cych na im pre zę? 

Ma jąc na uwa dze spe cy fi kę na sze go ryn ku kie ro wał -
bym się przede wszyst kim re ko men da cja mi in nych
osób. Ja sam zdo by łem w ten spo sób 90 proc. zle ceń 
– za pra sza no mnie do pro wa dze nia im prez nie dla te -
go, że ktoś zna lazł w in ter ne cie in for ma cję, że tym się
zaj mu je, ale dla te go, że ktoś wi dział mnie w pra cy, po -
do bał mu się mój styl i za re ko men do wał mnie in nym. 

Ja ka jest re cep ta na uda ny du et kon fe ran sjer ski?
Nie chciał bym tu taj wy po wia dać ja kich au to ry ta tyw -

nych są dów, po nie waż nie je stem w tej dzie dzi nie eks -
per tem. Wy da je mi się, że klu czem do suk ce su jest
zgra nie. Iry tu ją ce mo gą być na to miast sy tu acje, w któ -
rych ktoś pi sze dia lo gi dla pro wa dzą cych, a oni po tem
wy gła sza ją je na sce nie. Z re gu ły są one bar dzo
sztucz ne. 

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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Pracownia Florystyczna G-fiore.pl 
Dekoracja Eventów 604 444 944

Udekorujemy kwiatami cały świat 
– właściwie już zaczęliśmy ...

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

Empatia kluczem do sukcescu 

Nie każ dy ak tor czy gwiaz da te le wi zji spraw dza się
w ro li kon fe ran sje ra. Co zro bić, aby do brze po pro wa -
dzić im pre zę i za in te re so wać pu blicz ność? 

Naj istot niej sze ele men ty to swo bo da w ru chu i w
mó wie niu, oby cie ze sce ną, po czu cie hu mo ru i em pa -
tia – bez te go po pro stu się nie da. Prze cież nikt z nas
nie lu bi po sęp nych pro wa dzą cych. Ma ją uwo dzić, ba -
wić a nie stra szyć mar sem na czo le. Em pa tia? Bo pu -
blicz ność by wa bar dzo róż na. Kon fe ran sjer po wi nien
umieć się do niej do sto so wać. Bar dzo waż na jest też
umie jęt ność im pro wi za cji. Przez la ta pra cy prze ko na -
łam się, że na even tach dzie ją się rze czy bar dzo nie -
spo dzie wa ne, któ rych ża den sce na riusz nie jest w sta -
nie prze wi dzieć. Wte dy trze ba szyb ko re ago wać.

Czy by wa ją sy tu acje, kie dy po mi mo wy sił ków kon fe -
ran sje ra pu blicz ność nie re agu je, a im pre za mó wiąc
ko lo kwial nie „sia da”? Co wte dy ro bić?

Pu blicz ność to lu dzie, a lu dzie cza sem by wa ją zmę -
cze ni i nie w hu mo rze. Kie dy coś nie wy cho dzi, trze ba
się uśmie chać i zdwa jać swo je wy sił ki. Wła śnie wte dy
przy da je się wspo mnia na już em pa tia. Dzię ki niej
szyb ciej orien tu je my się dla cze go pu blicz ność nie re -
agu je i mo że my do sto so wać styl pro wa dze nia do pa -
nu ją cych wa run ków.

Alek san dra Szwed to nie tyl ko ak tor ka, ale rów -
nież pio sen kar ka. Jak za czę ła się Pa ni przy go da z
mu zy ką?

Przy go da ze śpie wem za czę ła się pod czas pro gra -
mu „Jak oni śpie wa ją”. To był mój de biut. Gdy by
wte dy ktoś mi po wie dział, że bę dę kon cer to wać po
Pol sce, to bym nie uwie rzy ła. Pod czas trwa nia te go
pro gra mu po zna łam lu dzi, któ rzy zmie ni li mo je ży -
cie – Mar ci na i Je an net tę Przy tul skich. Od tej po ry
ści śle współ pra cu ję z ni mi i z Ko rot ki  Mu sic. Śpie -
wa nie bar dzo przy da je się w pro wa dze niu even tów.
Nie tyl ko po więk sza wa chlarz ofe ro wa nych usług, ale
przede wszyst kim po ma ga za spo ko ić wy so kie ocze ki -
wa nia wy ma ga ją cej pu blicz no ści i klien tów. Lu dzie
„jed no za da nio wi” już nie wy star cza ją. Dziś do bry
kon fe ran sjer to ta ki, któ ry po tra fi zro bić wszyst ko:
któ ry tań czy, gra, śpie wa, ste pu je, re cy tu je, li cy tu je,
któ ry wy stą pi w ro li mo de la na wy bie gu, po pro wa dzi
im pre zę na lo dzie czy pod czas tre nin gu fit ness.

Z ja kim re per tu arem kon cer tu je Pa ni pod czas even -
tów?

Gram kon cer ty z ze spo łem – The Czad Ma kers. To
świet ni mu zy cy. Do sko na le się ro zu mie my. Re per tu ar
jest zarówno co ve ro wy, jak i au tor ski. Naj waż niej sze,
że są to utwo ry, któ re lu bię, któ re są mi na praw dę
bli skie, a pu blicz ność to czu je. Na even tach wy stę pu ję
z re per tu arem po po wym, po po wo-roc ko wym, jaz zo -
wym, ko lę do wym. Tak na praw dę wszyst ko za le ży od
im pre zy i od ży cze nia klien ta. 

Ja kie są Pa ni naj bliż sze pla ny za wo do we? Gdzie bę -
dzie my mo gli Pa nią zo ba czyć?

Zo ba czyć moż na mnie re gu lar nie na de skach te atru.
W War szaw skim Te atrze Ca pi tol wy sta wia my już ko -
lej ny se zon czar ną ko me dię o mi ło ści „Dwie po łów ki
po ma rań czy”. Gram rów nież w mu si ca lu „Sio stru nie”
pro duk cji Ale!Te atru i Agen cji Cer tus, na któ ry ser -
decz nie za pra szam do War szaw skie go Te atru Ko me -
dia. Z oby dwo ma spek ta kla mi jeź dzi my też po Pol sce.
Ja kiś czas te mu do łą czy łam rów nież do ob sa dy se ria lu
„Bar wy Szczę ścia”. No i oczy wi ście zaj mu ję się gra -
niem kon cer tów i kon fe ran sjer ką.

Mi chał Ka la rus

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.
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CA TE GO RY: OR GA NI SER
WIN NER: Mag da le na Ga ik, ma na ging part ner, Walk Events Sp. z o.o.
Mag da le na Ga ik has be en con nec ted with the event mar ke ting sec tor vir tu al -
ly ever sin ce the be gin ning of her pro fes sio nal ca re er. In April 2009 she jo ined
the Walk Gro up as its new ma na ging di rec tor and in ear ly 2013 to ok up the
po si tion of the ma na ging part ner. Pla cing gre at em pha sis on per so nal de ve -
lop ment, Ga ik ta kes part in bu si ness mi xers or ga ni sed by the Event Agen cy
Club and in me etings with per so nal co aches. She al ways ta kes ti me to sha re
her know led ge and expe rien ce with co -wor kers. 

NO MI NE ES:
Elż bie ta At kin son, ma na ging di rec tor, In cen ti ve Pla net por tal, 
VIP In cen ti ve Tra vel Po land 
Part of the ad ver ti sing -event in du stry for 19 years, Elż bie ta At kin son cur ren -
tly holds the po si tion of the ma na ging di rec tor of VIP In cen ti ve Tra vel Po land
Sp. z o.o. She co or di na tes and fi na li zes agre ements with fo re ign part ners and
clients. In ad di tion, At kin son ma na ges the pro mo tio nal and PR bud gets and
su per vi ses the im ple men ta tion of pro jects. 
Mał go rza ta Ba la -Szy mań ska, new bu si ness de ve lop ment ma na ger,
Ha xel Events & In cen ti ve
Re spon si ble for bu il ding brand awa re ness and de ve lo ping sa les plans and the

mar ke ting stra te gy, Mał go rza ta Ba la -Szy mań ska is al so in vo lved in ac ti ve co -
ope ra tion with par ti cu lar de part ments of Ha xel Events & In cen ti ve, the ma -
na ge ment of pro jects and re pre sents the com pa ny at in du stry events. 
Elż bie ta Bie liń ska, cha ir of the bo ard, In spi re Con gress Sp. z o.o.
As the he ad of In spi re Con gress, Elż bie ta Bie liń ska wins new clients and su per -
vi ses all con fe ren ces de ve lo ped by the com pa ny. In ad di tion, she ar ran ges in -
ter nal tra ining me etings for em ploy ees. Lau re ate of the 2012 Ho no ra ry Di -
stinc tion in re co gni tion of con tri bu tions to to urism awar ded by the Mi ni stry
of Sports and To urism. 
Ma ciej Brzo zow ski, event di rec tor, Agen cja Li ve
With the Li ve agen cy sin ce 2006, Ma ciej Brzo zow ski spent the last year ar -
ran ging, i.a. Or len War saw Ma ra thon, Top Ge ar Li ve (part of the Ve rva Stre -
et Ra cing spe cial edi tion) and Red Bull Kart Fi ght. In ad di tion to fo cu sing on
his agen cy ta sks, Brzo zow ski tries to be ac ti ve ly in vo lved in the in du stry as a
who le. 
Mar ta Du nin -Mi cha łow ska, pre si dent, Mea Gro up
Fo un der, owner and pre si dent of Mea Gro up, Mar ta Du nin -Mi cha łow ska has
be en in vo lved in the com pa ny’s ope ra tions sin ce 2008. She is re spon si ble for
the com pre hen si ve ma na ge ment of the agen cy and re pre sents it in con tacts
with clients and bu si ness part ners. 
To masz Ko ryc ki, event di rec tor, Event Part ners

As the event di rec tor and co -owner of the Event Part ners agen cy To masz
Ko ryc ki bo asts a re mar ka bly wi de ran ge of du ties – from plan ning and de ve -
lo ping cre ati ve con cepts to the ir im ple men ta tion and be ing pre sent at each
and eve ry event. Mo re over, Ko ryc ki al so tries to ta ke part in as ma ny in du -
stry me etings as po ssi ble. 
Mi chał Pie przow ski, ge ne ral di rec tor, Anix Pro duc tion Ho use
As the ge ne ral di rec tor re spon si ble for the way his com pa ny func tions, Mi chał
Pie przow ski do es his best to over see all ac ti vi ties and sup port his te am in the
im ple men ta tion of pro jects. In vo lved in the MI CE in du stry sin ce 2000, first as
a fre elan ce or ga ni ser and a su per vi sor of all ty pes of pro jects. 
Łu kasz Rzeb ko, ge ne ral ma na ger, Exto mu sic
As Łu kasz Rzeb ko says it him self, as the ge ne ral ma na ger he is re spon si ble for
sim ply eve ry thing. He ta kes ca re of the com pa ny’s ima ge, wins new pro jects
and ma kes su re all works out just fi ne. A mem ber of the Events In du stry As -
so cia tion, Rzeb ko ta kes part in stu dy to urs and holds lo cal me etings of the MI -
CE sec tor. 
Wik tor Uciń ski, event ma na ger, Ster Event
As the event ma na ger Wik tor Uciń ski is re spon si ble for co or di na ting events,
ma in ta ining go od re la tions with com pa nies co ope ra ting with the agen cy, de -
ve lo ping cre ati ve events and cre ating the ir sce na rios. Bo asting a true pas sion
for his work, Uciń ski is al so de eply in vo lved in the in du stry as a who le. 

CA TE GO RY: SUB CON TRAC TOR
WIN NER: Mi chał Czer niak, mem ber of the bo ard, ma na ging di rec -
tor, Brill AV Me dia
In i tial ly ac ti ve in the ho spi ta li ty sec tor, Mi chał Czer niak re tur ned to the co un -
try to cho ose the fo od in du stry and jo in El do ra do S.A. Fi nal ly, the year 2005
pro ved to be a bre ak th ro ugh for Czer niak, who ma de the trans i tion to the
mul ti me dia and MI CE in du stries. This was when he be gan wor king for Brill
Au dio Vi su al Kft in Hun ga ry. On ly se ve ral mon ths la ter, in Ja nu ary 2006 Czer -
niak was al re ady han dling the es ta bli sh ment of the War saw -set Brill Au dio Vi -
su al Pol ska, with which he re ma ins in vo lved up to this ve ry day. 

NO MI NE ES:
Iza bel la Bo gusz, he ad of the Sa les De part ment, Ma zur kas Ca te ring  
Iza bel la Bo gusz star ted her pro fes sio nal ca re er in 2006 as a to urism spe cia list
with Or bis Tra vel. Next, she spent three years as a char ter sa les spe cia list at
Cen tral wings. Ever sin ce 2010, as the he ad of the Ma zur kas Ca te ring Sa les
De part ment, Bo gusz has be en re spon si ble for, i.a. ma na ging the ac ti ve sa les
te am, the em ploy ment pro cess, con duc ting bu si ness ne go tia tions and de ve -
lo ping sa les plans. 
Be ata Bro no wicz, sa les di rec tor, Be lve de re - Ca fe Ła zien ki Kró lew -
skie Sp. z o.o.
With Be lve de re for 12 years, Be ata Bro no wicz ma na ges the sa les of ca te ring
se rvi ces of the Be lve de re Re stau rant and Be lve de re Ca te ring. She per ce ives

the trust, frien dli ness and sym pa thy of her col le agu es and re la ti ves to be the
ma in de ter mi nants of suc cess.
Ro bert Brzo zow ski, he ad of the Sa les and De ve lop ment De part -
ment, BSC AV
In char ge of the en ti re sa les and events de part ment of BSC AV Sp. z o.o., Ro -
bert Brzo zow ski pro vi des se rvi ces for clients, ar ran ges events and ta kes part
in spe cial sa les tra inings and tech ni cal tra inings con duc ted by har dwa re pro -
du cers. Off -ro ad ra cing is his per so nal pas sion. 
Krzysz tof Ra fał Ga lim ski, cha ir man of the bo ard, Pra cow nia Sztuk
Pla stycz nych
In ad di tion to his po si tion with Pra cow nia Sztuk Pla stycz nych, Krzysz tof Ra fał
Ga lim ski su per vi ses the In ter na tio nal Tra de Fa ir Cen tre and co or di na tes its
ac ti vi ties re la ted to mem ber ship in the “Am ber. Tre asu re of Po land” con sor -
tium. He is al so a mem ber of the Po lish Cham ber of the Tra de Fa ir In du stry
and a bo ard mem ber of the War saw Tra de Fa ir Cor po ra tion.
Grze gorz Kuć, vi ce pre si dent of the bo ard, Trias EE Sp. z o.o.
The da ily ta sks of Grze gorz Kuć in c lu de co -ma na ging the com pa ny, ma na ging
its sa les de part ment and over se eing the im ple men ta tion of sa les plans and the
gu ide li nes of the com pa ny’s fi nan cial plan and bud gets. He is al so in vo lved in
the de ve lop ment of in ve st ment bud gets and the plan ning and im ple men ta tion
of de ve lop ment stra te gies. 
Adam Ły cza kow ski, ma na ging part ner, Fre edo mes
Adam Ły cza kow ski is re spon si ble for the de ve lop ment of new pro ducts and

the cre ation of a bu si ness stra te gy, in c lu ding con tacts with clients and the es -
ta bli sh ment of cru cial part ner ships. In his ac ti vi ties Ły cza kow ski tries to fol low
the stan dards he was tau ght by the Bri tish mar ket – ba sed on a frien dly ap -
pro ach to co ope ra tion, ef fi cient com mu ni ca tion, qu ick re spon ses and pro fes -
sio nal re ali za tion of pro jects. 
To masz No wak, ma na ging di rec tor, Ne tven tu re Sp. z o.o. (Sy -
skonf.pl)
A co -owner of the Ne tven tu re in te rac ti ve agen cy sin ce 1999, To masz No -
wak is in vo lved in, i.a. bu il ding and im ple men ting a long -ran ge stra te gy of the
com pa ny and stra te gic plan ning of the de ve lop ment of the Sy skonf.pl plat -
form. He al so par ti ci pa tes in win ning new clients, co or di na ting the works of
Ne tven tu re‘s par ti cu lar de part ments and con duc ting the pur cha sing pro cess. 
Adam Si do ruk, owner, Mo ve ment
Fo un der of the Mo ve ment agen cy, who se te am mo stly in vo lves pro fes sio nals
spe cia li sing in the im ple men ta tion of all ty pes of mar ke ting pro jects and
sports, mu sic and fo od events. As the owner of the com pa ny Adam Si do ruk
ta kes ca re of its de ve lop ment and con tacts with key clients. 
Ma rek Wa si lew ski, owner, PRO 4ME DIA
Ma rek Wa si lew ski fo un ded PRO 4ME DIA in 2006 and con ti nu es to ma na ge
the com pa ny up to this day. He spe cia li ses in de ve lo ping 3D vi deo map ping
and pro vi ding mul ti me dia se rvi ces for nu me ro us MI CE -re la ted events, in c lu -
ding con fe ren ces, con gres ses, cor po ra te me etings, exhi bi tions, fa shion shows
and po li ti cal co nven tions. 

CA TE GO RY: CLIENT
WIN NER: Ka rol Ka mas, Mar ke ting Com mu ni ca tion De part ment vi -
ce di rec tor, Bank BGŻ
Ka rol Ka mas has be en con nec ted with the mar ke ting in du stry, and si mul ta -
ne ously the me etings sec tor, for al re ady ten years. Be fo re ac cep ting the po -
si tion of the mar ke ting vi ce di rec tor with the BGŻ Bank, Ka mas was the PR
& mar ke ting com mu ni ca tions ma na ger at Pru den tial Pol ska, the mar ke ting
te am ma na ger at Po lbank EFG and the mar ke ting spe cia list at the TUI Pol -
ska tra vel agen cy. At BGŻ he is cur ren tly in vo lved in com plex mar ke ting ac -
ti vi ties, who se sco pe in vo lves all com mu ni ca tion fields, aimed both at the
seg ments of in di vi du al and bu si ness clients. 

NO MI NE ES:
Ja cek Ca pu ta, he ad of the Spon sor ship and Event Mar ke ting Te am
of the Mar ke ting De part ment, Gru pa Ży wiec
A gra du ate from the Aca de my of Fi ne Arts in War saw, Ja cek Ca pu ta has be -
en hol ding his cur rent po si tion with Gru pa Ży wiec sin ce 2008. He is re -
spon si ble for spe cial mar ke ting and event pro jects and spon sor ship ac ti vi -
ties de di ca ted to all Gru pa Ży wiec brands. 
Mar ta Do mań ska, ma in spe cia list at the De part ment of Tra inings
and Know led ge Ma na ge ment, Bank Pe kao S.A.
Mar ta Do mań ska is re spon si ble for the ma jo ri ty of ac ti vi ties con nec ted with
lo gi stics of the tra inings car ried out by the bank. On ly last year she has pre -

pa red, i.a. tra inings de di ca ted to a new pay ment sys tem, in tro duc to ry tra -
inings for new em ploy ees and the Suc cess Aca de my for Sa le smen and Ma -
na gers pro ject. 
Wir gi nia Ję drych, tra ining ma na ger, Ne pen tes Phar ma - Sa no fi  
The be gin nings of her pro fes sio nal ca re er are con nec ted with Lo re al Pol -
ska, whe re she wor ked for ten years, gra du al ly clim bing the com pa ny’s lad -
der. In 2010 Wir gi nia Ję drych jo ined Ne pen tes Phar ma, whe re is cur ren tly
the tra ining ma na ger re spon si ble for ar ran ging tra ining me etings, work -
shops and know led ge te sts.  
Ar tur Mać ko wiak, mar ke ting ma na ger, Mi cro soft
Sin ce 2009 in vo lved with Mi cro soft, whe re he cur ren tly holds the po si tion
of a mar ke ting ma na ger at the De part ment of New Tech no lo gies. Al so a
bu si ness con sul tant, tra iner and co ach, Adam Mać ko wiak is per ce ived as an
open and com pe tent pro fes sio nal. 
Ka ta rzy na Ma rzec, CS Te am Le ader Cen tral & Eastern Eu ro pe,
Stan ley Black & Dec ker
As the cu sto mer se rvi ce te am le ader with Stan ley Black & Dec ker, Ka ta rzy -
na Ma rzec co or di na tes se rvi ces pro vi ded for clients in Po land, the Bal tic sta -
tes and the Bal kans in the field of or ders, lo gi stics and in for ma tion. She tries
to fol low the la test in du stry trends, stay up to da te with key events of the
me etings sec tor mar ket and at tend tra de fa irs. 
Agniesz ka No wak, ma na ger of the loy al ty pro gram me te am at the
Sa les Sup port De part ment, Cre dit Agri co le

The bu si ness ta sks of Agniesz ka No wak in c lu de pre pa ring and im ple men -
ting pro mo tio nal and sa les pro jects aimed at the bank’s tra ding part ners, in -
c lu ding mo ti va tio nal com pe ti tions fe atu ring in cen ti ve -ty pe trips to va rio us
glo bal de sti na tions as the award. When de ve lo ping the pro gram me of an
event she al ways co ope ra tes with spe cia li sed agen cies. 
Ja dwi ga Sit nic ka, mem ber of the Em ploy ee Be ne fit Fund Com mit -
tee, Mo to ro la So lu tions
Ja dwi ga Sit nic ka is re spon si ble for co or di na ting cor po ra te events and me -
etings, in c lu ding te am bu il ding, pic nics for em ploy ees and fa mi lies and even
St. Ni cho las’ Day chil dren’s par ties. Prior to jo ining Mo to ro la So lu tions, Sit -
nic ka used to work for Elec tro lux Po land and the Ja giel lo nian Uni ver si ty.
Cha ri ta ble work is an im por tant ele ment of her li fe.  
Ewe li na So bo lew ska, event ma na ger, mBank
Ewe li na So bo lew ska ar ran ges me etings for the clients and bu si ness part ners
of mBank. Al tho ugh she im ple ments events for va rio us tar get gro ups, pu re -
ly bu si ness me etings do mi na te, aimed at es ta bli shing con tacts with po ten -
tial new clients and streng the ning re la tions with cur rent part ners. 
Re na ta Ta ber ska, mar ke ting ma na ger, TU iR War ta S.A.
Re na ta Ta ber ska jo ined TU iR War ta in 2008 and the list of her pre vio us em -
ploy ers in c lu des Kre dyt Bank, the Po lish In ve st ment Bank and 
Pe ry cut PL. She is re spon si ble for de ve lo ping and im ple men ting the mar ke -
ting com mu ni ca tion stra te gy in the field of in su ran ces tar ge ted at cor po ra -
te clients. 

CA TE GO RY: VE NUE MA NA GER
WIN NER: Mo ni ka Klocz kow ska, event or ga ni sa tion spe cia list, Wiel -
ki The atre - Na tio nal Ope ra
The ca re er of Mo ni ka Klocz kow ska has al ways be en con nec ted with the
Wiel ki The atre – Na tio nal Ope ra. Sin ce May 2013 she has be en the he ad of
its event or ga ni sa tion de part ment, re spon si ble for co or di na ting and im ple -
men ting pre pa ra tions for events and ma king su re they run smo oth ly. Klocz -
kow ska is al so in vo lved in con tacts and co ope ra tion with com pa nies and in -
sti tu tions pro mo ting events and in ma in ta ining re la tions with clients to gu -
aran tee con ti nu ous co ope ra tion. Fi nal ly, the ran ge of her du ties in c lu des the
de ve lop ment and su per vi sion of pro mo tio nal ma te rials. 

NO MI NE ES:
Ra do sław Al the im, ho tel di rec tor, Gran dHo tel Tif fi
Al tho ugh Ra do sław Al the im is the ma na ger of the re cen tly ope ned Grand
Tif fi ho tel in Iła wa, he has be en in fact in vo lved in the ho spi ta li ty in du stry for
ma ny years. When co ope ra ting with agen cies Al the im fol lows the ru le of fle -
xi bi li ty as re gards the ve nue’s ar ran ge ment for the pur po ses of a gi ven event.
De spi te va rio us ta sks he al so tries to sha re his know led ge and expe rien ce as
a gu est lec tu rer of the Hi gher Scho ol of To urism and Ho spi ta li ty Ma na ge -
ment in Łódź. 
Piotr Biał kow ski, sa les & event ma na ger, Hard Rock Café War saw
Be fo re ta king up the po si tion of the sa les & event ma na ger with Hard Rock
Café, Piotr Biał kow ski was ar ran ging spe cial events in such pla ces, as Sen se
Re stau rant, KOM Re stau rant and Blue Cac tus & Igu ana Lo un ge. When wor -
king Biał kow ski fo cu ses pre do mi nan tly on the qu ali ty of of fe red se rvi ces.  

Aga ta La tań ska, sa les and mar ke ting di rec tor, Ho tel War sza wian ka
(no mi na ted as sa les and mar ke ting di rec tor, Ho tel Do uble Tree by
Hil ton Łódź)
On 16 De cem ber Aga ta La tań ska as su med the po si tion of the sa les and mar -
ke ting di rec tor with the Ho tel War sza wian ka. Her ta sks in c lu de sa les ma na -
ge ment and con tacts with key clients. Pre vio usly at the Do uble Tree by Hil -
ton ho tel in Łódź La tań ska was re spon si ble for its ope ning and cre ating a
com pre hen si ve mar ke ting and PR cam pa ign. 
Dag ma ra Le ja, ho tel ma na ger, Ho tel Do słoń ce Con fe ren ce &SPA
Even tho ugh of fi cial ly Dag ma ra Le ja do es not co or di na te events at the ho tel,
it is her that ma kes su re the who le im ple men ta tion pro cess stays on the ri -
ght track, from the mo ment the ho tel re ce ives an in qu iry all the way to the
sta ge of co or di na tors fi na li sing the ir bud gets. For ma ny years in vo lved in the
ac ti vi ties of in du stry as so cia tions (Con fe ren ces and Con gres ses in Po land As -
so cia tion, MPI Po land Club). 
Da riusz Ma ty siak, bo ard mem ber, ad mi ni stra ti ve and tech ni cal di -
rec tor, War saw Cen tre EXPO XXI Sp. z o.o.
Da riusz Ma ty siak over se es all of the is su es con nec ted with the ad mi ni stra ti -
ve and tech ni cal ma na ge ment and func tio ning of the War saw Expo XXI
Cen tre. As the he ad of its Tech ni cal De part ment and Se rvi ce Cen tre, he is
re spon si ble for the sa fe ty and con di tion of the en ti re ve nue and the qu ali ty
of se rvi ces pro vi ded wi thin it. Ma ty siak is al so an ac ti ve par ti ci pant in the
works of the Po lish Cham ber of the Tra de Fa ir In du stry. 
Jo an na Ostrow ska, he ad of sa les and mar ke ting, Osti Ho tel
As the he ad of sa les and mar ke ting at the Osti Ho tel, Jo an na Ostrow ska has
to jug gle ma ny ta sks – in ad di tion to he ading a te am, she al so over se es the

ve nue and is re spon si ble for its ad ver ti sing and me dia con tacts. Ostrow ska
al so ma kes su re that the ho tel is vi si ble at in du stry events, such as MPI me -
etings and the Fo rum of the Young Gla dia tors of Ho spi ta li ty Ma na ge ment.
Ar tur Tru ka wiń ski, ge ne ral di rec tor, Ho tel Ar ła mów
In vo lved in the ho tel in du stry for ma ny years, prior to ac cep ting the po si tion
of the ge ne ral di rec tor of the Ho tel Ar ła mów, Ar tur Tru ka wiń ski has ga ined
pro fes sio nal expe rien ce both in Po land and abro ad hol ding va rio us ope ra tio -
nal and ma na ge ment of fi ces for in ter na tio nal ho tel cha ins, such as In ter Con -
ti nen tal Ho tels Gro up, Ac cor and Star wo od.
Syl wia Wró bel, he ad of mar ke ting and sa les, Ho tel Ma gel lan Spa &
Bu si ness
With the Ho tel Ma gel lan sin ce 2006, the MI CE sa les spe cia list is re spon si ble
for, i.a. de ve lo ping, im ple men ting and su per vi sing mar ke ting in i tia ti ves, ma -
na ging the pro mo tion and sa les of the ho tel’s pro ducts and se rvi ces, pre pa -
ring and re com men ding its pri ce stra te gy and di stri bu tion po li cy, as well as
ad ver ti sing and mar ke ting pro jects. 
Mag da le na Że lech, he ad of the Con fe ren ce Sa les De part ment,
Zdro jo wa Ho tels
Mag da le na Że lech star ted her bu si ness ca re er with Ha xel Events & In cen ti -
ve and jo ined Zdro jo wa Ho tels in Ja nu ary 2013. Her cur rent ta sks in c lu de
te am ma na ge ment in ve nu es owned by the Gro up - Ma ri ne Ho tel, Ul tra Ma -
ri ne, Sand Ho tel, Cri stal Re sort Szklar ska Po rę ba, as well as Diu ne Ho tel &
Re sort and Bal tic Mo lo Park. 
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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. 






