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Profesjonalizm
zawsze jest w cenie

Naczelną idą konkursu Osobowość
Roku MICE Poland jest promocja osób,
które realnie zmieniają polską branżę spo-
tkań. Realnie – mam tu na myśli korzyst-
ny wpływ na jej postrzeganie. Czy jest to
udział w stowarzyszeniu, czy przygotowa-
nie imprezy, o której mówi się jeszcze
długo po jej zakończeniu, czy wreszcie za-
sługujący na uznanie stosunek do współ-
pracowników i nieszablonowe rozwiąza-
nia menadżerskie – takie postawy chcemy
promować, takie nagradzamy i cieszymy
się, że kandydatów widzicie Państwo do
tej nagrody niemało. Moją uwagę szcze-
gólnie w tym roku zwraca jeszcze jeden
aspekt konkursu – jest kilka osób, które są
nominowane praktycznie co roku. Należą
im się wielkie słowa uznania za konse-
kwentne kroczenie ścieżką profesjonali-
zmu. Obrady kapituły były ponoć burzli-
we – w mojej opinii świadczy to o coraz
bardziej wyrównanej stawce, a co za tym
się kryje? Branża się profesjonalizuje i do-

kłada wszelkich starań, by być jak najle-
piej odbieraną, ale także coraz większą
wagę przywiązuje do edukacji. Ten rok
zapowiada się może nie tak ekscytująco
jak poprzedni, ale i w nim nie zabraknie
nowych wyzwań, kolejnych przeszkód do
pokonania. Jestem głęboko przekonany,
że będzie to dobry czas dla branży, czego
sobie i Państwu życzę.

Na koniec chciałbym podziękować
wszystkim osobom zaangażowanym
w ten projekt oraz jeszcze raz pogratulo-
wać zwycięzcom i nominowanym i ży-
czyć im, aby ta nagroda otworzyła im no-
we, nieznane jeszcze możliwości, a przy
okazji znacząco wpłynęła na wizerunek
branży spotkań w Polsce.

Jarosław
Śleszyński
wydawca
MICE Poland
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Nagroda nobilituje
Każde wyróżnienie w branżowym kon-

kursie jest cenne, a szczególnie gdy po-
chodzi się z niszowej części branży: pla-
nistów. Rok po otrzymaniu wyróżnienia
był dla mnie szczególny i nie ukrywam,
że dzięki temu tytułowi stałam się bar-
dziej rozpoznawalna w branży, a co za
tym idzie nawiązałam dużo nowych
kontaktów biznesowych. Jest to bezcen-
ne. Łatwiej jest mi się poruszać w szero-
kim świecie usług, obiektów, organizato-
rów MICE. Dzięki licznym spotkaniom
poszerzyłam wiedzę na temat branży, jej
problemów i sukcesów. Lepiej rozumiem
procesy, jakie zachodzą na różnych eta-
pach tworzenia wydarzeń wszelkiego ro-
dzaju i zależności pomiędzy graczami
w branży.

Uważam, że tego rodzaju konkursy
są potrzebne, szczególnie, że nominacje
zgłaszane są przez wszystkich związa-
nych z branżą. W pierwszym etapie są
to czytelnicy, ostateczny zaś wybór nale-
ży do jury, składającego się z osób wy-
różnionych w poprzednich latach. Jak
pokazują dotychczasowe nominacje, aby
się wyróżnić nie zawsze trzeba być naj-
większą firmą, organizować najwięcej
imprez czy też dysponować największy-
mi budżetami. Ważne jest, by działać na
zasadach partnerskich, uczciwie, lojalnie
i z szacunkiem do partnera biznesowego.
Nagroda OR jest potwierdzeniem, że rze-
telną, uczciwą pracą i zaangażowaniem
można osiągać sukcesy zawodowe.
Tego życzę wszystkim nominowanym.

Renata Razmuk
attaché komunikacji
wewnętrznej
i organizacji imprez
Renault Polska

MMIICCEE  PPOOLLAANNDD  ssttyycczzeeńń  22001133 3



Te go rocz na edy cja kon kur su Oso bo wość
Ro ku MI CE Po land prak tycz nie od sa me go
po cząt ku cie szy ła się ogrom nym za in te re so -
wa niem ze stro ny czy tel ni ków. Do re dak cji 
w prze cią gu dwóch mie się cy spły nę ła re kor -
do wa ilość zgło szeń za wie ra ją cych na zwi ska
osób, któ re Pań stwa zda niem po win ny zo stać
wy róż nio ne. Co waż ne, oprócz wska za nia
kon kret nych na zwisk, zde cy do wa na więk szość
an kiet za wie ra ła tak że dość szcze gó ło we uza -
sad nie nia do ko ny wa nych wy bo rów. Bar dzo
cie szy fakt, że trwa ją cy już pięć lat kon kurs,
stał się jed nym z fla go wych wy da rzeń bran żo -
wych i w tak moc ny spo sób ak ty wi zu je więk -
szość przed sta wi cie li pol skie go prze my słu spo -
tkań. Ka pi tu ła Oso bo wo ści Ro ku 2012, w któ -
rej skład we szli pro fe sjo na li ści dzia ła ją cy w
kra jo wym sek to rze MI CE, w tym fi na li ści
ubie gło rocz nej edy cji kon kur su, ze bra ła się
pod ko niec grud nia w War sza wie, tra dy cyj nie
już w sie dzi bie Po land Co nven tion Bu re au
Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej. Jej za da -
niem był wy bór spo śród 30 kan dy da tów
trzech szcze gól nie wy róż nia ją cych się osób,
któ re za słu gu ją na mia no zwy cięz ców w swo -
ich ka te go riach – Zle ce nio daw ca, Or ga ni za tor

i Me na dżer Obiek tu. W oce nie Ka pi tu le po -
ma ga ły an kie ty i kwe stio na riu sze, o któ rych
wy peł nie nie zo sta li wcze śniej po pro sze ni
wszy scy no mi no wa ni. Po za nie zbęd ny mi in -
for ma cja mi do ty czą cy mi wy kształ ce nia czy
ka rie ry za wo do wej znaj do wa ły się tam tak że
in for ma cje na te mat do dat ko wej dzia łal no ści
i szcze gól nych osią gnięć, ja ką każ da z osób
wy ka za ła się w cią gu ostat nich 12 mie się cy.
Istot ne by ły tak że prze my śle nia kan dy da tów
do ty czą ce do brych prak tyk, tren dów czy pro -
ble mów nę ka ją cych współ cze sny prze mysł
spo tkań, za rów no w Pol sce, jak i za gra ni cą.

Do ku men ty zo sta ły przy go to wa ne w ta ki spo -
sób, aby po za „twar dy mi fak ta mi” przed sta -
wić rów nież każ de go z no mi no wa nych w
mniej ofi cjal nym świe tle, uka zu jąc je go pa sje 
i za in te re so wa nia. Wśród wie lu kry te riów,
jakie oce nia no, i któ re skła da ły się na osta -
tecz ny wy bór lau re atów, zna la zły się m.in. 
ja kość wy ko ny wa nych usług, pro fe sjo na lizm 
i ety ka w dzia ła niu, dba łość o po li ty kę CSR,
in no wa cyj ność, po my sło wość, obec ność w
me diach oraz umie jęt ność dzie le nia się wie -
dzą. Wszyst ko to sta ło się pre tek stem do dłu -
gich i me ry to rycz nych ob rad te go rocz nej Ka -
pi tu ły. Jej człon ko wie by li w za sa dzie zgod ni
co do ogól nych tren dów i ele men tów, któ re
po win ny stać się de cy du ją ce przy wy bo rze
Oso bo wo ści Ro ku. Jak sa ma na zwa wska zu je
mu si być to oso ba, któ ra w swo im dzia ła niu 
i co dzien nych obo wiąz kach wy ka zu je szcze -
gól ne za an ga żo wa nie, przy czy niające się do
po lep sze nia prak tyk i stan dar dów obo wią zu -
ją cych w ca łej bran ży. Krót ko mó wiąc, nie
wy star czy je dy nie do brze i su mien nie wy wią -

zy wać się ze swo ich za dań. To oczy wi ście wa -
ru nek ko niecz ny, stanowiący punkt wyjścia
do dal szej oce ny i dys ku sji na te mat kan dy da -
ta. Szcze gól nie po żą da ny mi ce cha mi, do ce -
nio ny mi przez oso by za sia da ją ce w Ka pi tu le
te go rocz nej edy cji kon kur su i wy raź nie bra ny -
mi pod uwa gę w oce nie kan dy da tów, by ła
przy na leż ność do sto wa rzy szeń bran żo wych
oraz umie jęt ność dzie le nia się wie dzą. Jak
zgod nie pod kre śla li człon ko wie Ka pi tu ły w
dzi siej szych cza sach nie wy star czy je dy nie
sku tecz nie zle cać, przy go to wy wać czy go ścić
wy da rze nia. To okre ślo ne jest za kre sem obo -
wiąz ków każ dej z osób znaj du ją cych się na
po dob nych sta no wi skach w wie lu fir mach, 
z któ rych to w ra mach swo ich umów i tak
mu szą się wy wią zać. Aby być Oso bo wo ścią,
kimś szcze gól nym, za słu gu ją cym na uzna nie 
i wzór do na śla do wa nia, trze ba ro bić du żo
wię cej. Part ner stwo, za an ga żo wa nie, ak tyw -
ność i przy na leż ność bran żo wa są wła śnie ta -
ki mi po żą da ny mi ce cha mi, któ re jesz cze nie
za wsze na le żą do stan dar dów. Udział w waż -
nych wy da rze niach bran żo wych, ak tyw na
pro mo cja swo ich pro duk tów i obiek tów,
umie jęt ność za dba nia o klien ta i wy cho dze nie
na prze ciw z ini cja ty wa mi, mo gą cy mi spra -
wić, że zle ca ne przez nie go even ty speł nią
wszyst kie ocze ki wa nia, przy roz sąd nym, zop -
ty ma li zo wa nym bu dże cie to ce chy, któ re trze -
ba pro mo wać. Tym co wy róż nia te go rocz ne
Oso bo wo ści jest umie jęt ność na wią zy wa nia
ta kich dłu go fa lo wych re la cji, głęb szych niż je -
dy nie ma chi nal na re ali za cja po je dyn cze go
zle ce nia. Po dob nie jak umie jęt ność dzia ła nia
w sy tu acjach kry zy so wych, lo jal ność i za an ga -
żo wa nie w pro mo cję nie tyl ko swo jej fir my,
ale tak że ca łe go re gio nu, a na wet kra ju. Ele -
men tem po moc ni czym dla Ka pi tu ły był tak że
spo sób wy peł nie nia an kiet oraz kwe stio na riu -
szy. Jed no myśl no ści w wy bo rze kon kret nych
kan dy da tów tym ra zem nie by ło, jed nak, co
cie ka we, dys ku sja i po ru sza ne w jej trak cie
pro ble my wpły nę ły u nie któ rych osób za sia -
da ją cych w Ka pi tu le na zmia nę ich po cząt ko -
we go sta no wi ska i ty pów, któ rym zde cy do wa -
li się przy znać naj więk szą ilość punk tów.                       

Mi chał Ka la rus

Nie wystarczy być dobrym – to w dzisiejszych czasach już prawie standard. Osoby, które w tym roku zostały wybrane
Osobowościami Roku musiały wyróżniać się czymś szczególnym a przede wszystkim aktywnie uczestniczyć w życiu branży. 

Branżowa poprzeczka
zawieszona jeszcze wyżej
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ZA SA DY KON KUR SU
• Przez dwa mie sią ce czy tel ni cy „MI CE

Po land” zgła sza li pro po zy cje bran żo wej
oso bo wo ści w trzech ka te go riach: 
Zle ce nio daw ca, Or ga ni za tor, 
Me na dżer Obiek tu.

• Każ dy ze zgła sza ją cych mógł mak sy mal -
nie przed sta wić trzy pro po zy cje w każ -
dej ka te go rii. Ko lej ność mia ła zna cze nie.

• Spo śród na de sła nych zgło szeń ka pi tu ła
kon kur su otrzy ma ła li stę 30 no mi no wa -
nych, czy li po 10 osób z każ dej ka te go -
rii, któ re ze bra ły naj wyż szą licz bę
punk tów wraz z opi sem no mi no wa ne -
go i uza sad nie niem wy bo ru. 

• W fi na ło wym gło so wa niu, każ dy 
z człon ków Ka pi tu ły mu siał przy znać
punk ty no mi no wa nym (3, 2 i 1 pkt.).

• Oso ba, któ ra do sta ła naj więk szą licz bę
punk tów, otrzy ma ła ty tuł Oso bo wo ści
Ro ku w swo jej ka te go rii.
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Skład kapituły konkursu Osobowość Roku MICE Poland 2012
Woj ciech Cła piń ski
wi ce pre zes za rzą du
El Pa dre

Ka rie rę w bran ży 
even to wej roz po czął 
w agen cji Jam bo ree,
gdzie od po wia dał za

przy go to wa nie kon cer tów i fe sti wa li. Pra co wał
tak że w Eska dra Events, w któ rej po kil ku la tach
awan so wał na sta no wi sko dy rek to ra za rzą dza ją -
ce go. Obec nie w El Pa dre uczest ni czy we
wszyst kich wy da rze niach pro du ko wa nych przez
tę agen cję. Każ dą im pre zę sta ra się do pa so wać
do in dy wi du al nych po trzeb i pla nu mar ke tin go -
we go zle ce nio daw cy. Oso bo wość Ro ku MI CE
Po land 2011.  

Mi chał Czer wiń ski
pre zes za rzą du 
In Dre ams

Cho ciaż nie lu bi 
okre śle nia „pre zes za -
rzą du”, w prak ty ce jest
jed no cze śnie sze fem

agen cji In Dre ams i Sto wa rzy sze nia Or ga ni za to -
rów In cen ti ve Tra vel. Ja ko ab sol went Wyż szej
Szko ły Biz ne su i Ad mi ni stra cji roz po czął zdo by -
wa nie do świad cze nia za wo do we go od pra cy w
ob sza rze mar ke tin gu. Był dy rek to rem za rzą dza -
ją cym w Storm Ad ver ti sing Agen cy i Je an Clau -
de Bi giu ne. Na le ży do SITE, MPI oraz Klu bu
Pol skiej Ra dy Biz ne su. Oso bo wość Ro ku MI CE
Po land 2010.

Żaneta Berus
prezes zarządu 
Warszawskie Centrum
Expo XXI

Po sia da wie lo let nie do -
świad cze nie w bran ży
MI CE, po cząw szy od

pra cy w Kra jo wej Izbie Go spo dar czej na rzecz
pol skich przed się bior ców, bio rą cych udział w
licz nych mi sjach han dlo wych i wy da rze niach pro -
mo cyj nych na świe cie. Od 11 lat zwią za na jest 
z war szaw skim obiek tem – Expo XXI. Czyn nie
uczest ni czy w pra cach Pol skiej Izby Prze my słu
Tar go we go oraz w Świa to wej Or ga ni za cji Tar go -
wej. Fe lie to nist ka „MI CE Po land”.

Krzysz tof Ce luch
kierownik PCB
przewodniczący
Kapituły

Ja ko kie row nik PCB dba
o pro mo cję Pol ski, ja ko
atrak cyj ne go miej sca na

or ga ni za cję du żych im prez MI CE. To tak że za ło ży -
ciel i pierw szy pre zes pol skie go od dzia łu mię dzy na -
ro do we go sto wa rzy sze nia or ga ni za to rów spo tkań
MPI Po land oraz pierw szy Po lak za sia da ją cy w glo -
bal nym za rzą dzie tej or ga ni za cji. Jest po my sło daw -
cą i au to rem ra por tu Po land Me etings and Events
In du stry Re port, któ re ob ra zu ją stan pol skie go
prze my słu spo tkań. Za swo je dzia ła nia otrzy mał
wie le pre sti żo wych na gród i wy róż nień. 

Krzysz tof Gaw rych
partner, Even tro om 

Przy go dę z bran żą roz -
po czął w wie ku 18 lat
za kła da jąc wła sną fir mę
tu ry stycz ną Ro dos. 
Na stęp nie zwią zał się 

z Agen cją Pro mo cji Jet, prze kształ ca jąc ją w 2002
ro ku w Jet Events. Agen cją tą za rzą dzał przez 8 lat.
Póź niej był od po wie dzial ny za two rze nie stra te gii 
w Pro wo ka to rze. Obec nie part ner w agen cji 
Even tro om. Jest hu ma ni stą i PR -owcem, ale ukoń -
czył rów nież pro fil ma te ma tycz no -fi zycz ny. 
Je go pa sje za wo do we to lo gi sty ka i za rzą dza nie
wie dzą, zaś pry wat nie in te re su je się że glar stwem,
ła mi głów ka mi i mu zy ką.    

Woj ciech Lisz ka
dy rek tor sprze da ży 
i mar ke tin gu, Ho tel 
Ra dis son Blu Kra ków

Za czy na jąc ja ko sta ży sta
w szcze ciń skim ho te lu
Ra dis son SAS, prze szedł

przez eta py kon sul tan ta, kie row ni ka  oraz za stęp cy
dy rek to ra dzia łu sprze da ży i mar ke tin gu, za stęp cy
dy rek to ra dzia łu sprze da ży / MI CE war sza wskiego
hotelu aż do obec ne go sta no wi ska. Prze wod ni czył
ze spo ło wi wdra ża ją ce mu stan dar dy BS8901 w Ra -
dis son Blu w Kra ko wie. Jest człon kiem ko mi sji
kon kur so wej Kra kow Co nven tion Bu re au oce nia -
ją cej naj cie kaw sze pro gra my in cen ti ve tra vel w
Ma ło pol sce. Osobowość Roku MICE Poland 2010. 

Jo an na Ja si kow ska
re dak tor pro wa dzą ca
„MI CE Po land”

Ukoń czy ła fi lo lo gię pol -
ską na UW. Jej ka rie ra
za wo do wa od sa me go
po cząt ku zwią za na jest

z dzien ni kar stwem, ale tak że z kre acją no wych
pro jek tów wy daw ni czych oraz pro wa dze niem
dzia łań PR. Od ro ku na sta no wi sku re dak tor pro -
wa dzą cej „MI CE Po land” opi su je bran żę spo tkań,
sta ra jąc się po znać jej taj ni ki i zmie rzyć z naj więk -
szy mi nę ka ją cy mi ją bo lącz ka mi. Po przez przy go -
to wy wa ne ar ty ku ły za an ga żo wa na jest w pro mo -
cję do brych prak tyk, do ty czą cych przede wszyst -
kim ja snych pro ce dur prze tar go wych. 

Anna Łukasik
key account manager
„MICE Poland”

Z bran żą MI CE 
zwią za na od nie mal 
8 lat, czy li od po cząt ku
swo jej ka rie ry za wo do -

wej. Od po wia da za dzia ła nia mar ke tin go wo -
re kla mo we zwią za ne z pro mo cją ma ga zy nu 
„MI CE Po land”. Swo ją pra cę łą czy z pa sją, przez
co wkład, ja ki wnio sła w roz wój ga ze ty po zo sta -
je nie oce nio ny. Aktywnie uczestniczy w życiu
branży biorąc udział we wszyst kich waż niej szych
wy da rze niach oraz w im pre zach tar go wych, za -
rów no w kra ju, jak i za gra ni cą.  

Ire na So ko łow ska
dy rek tor 
ds. kon gre sów 
Ho li day Tra vel

W tu ry sty ce biz ne so wej
dzia ła od 1989 ro ku.
Zre ali zo wa ła dzie siąt ki

im prez – od kon gre sów me dycz nych, na uko wych
po przez wi zy ty rzą do we i wy da rze nia kul tu ral ne,
m.in. dwie edy cje Kon kur sów Cho pi now skich,
dwie naj dłuż sze piel grzym ki papieża do Pol ski 
i pierw szą Wio sen ną Se sję NA TO w Pol sce
(1999). W la tach 2000–2005 peł ni ła funk cję dy rek -
to ra ds. kon fe ren cji w war szaw skim Cen trum
Expo XXI. Od 1998 roku za an ga żo wa na w dzia ła -
nia SKKP, obec nie peł ni funk cje je go wi cepre ze sa.  

Re na ta Ra zmuk
at taché ko mu ni ka cji 
we wnętrz nej i or ga ni za cji
im prez Re nault Pol ska

W Re nault Pol ska pra cu je
od 1997 ro ku. Jest od po -
wie dzial na za pro po no -

wa nie i wdra ża nie pla nów ko mu ni ka cji we wnętrz -
nej oraz sys te mu in for ma cji i dzia łań zmie rza ją cych
do pod nie sie nia mo bi li za cji pra cow ni ków. Zaj mu je
się tak że ko or dy na cją dzia łań zwią za nych z or ga ni -
za cją im prez i wy jaz dów in cen ti ve dla part ne rów
oraz osób za trud nio nych w fir mie. Każ de wy da rze -
nie w któ re jest za an ga żo wa na za koń czo ne jest an -
kie tą, po zwa la ją cą okre ślić je go moc ne i słab sze
stro ny. Oso bo wość Ro ku MI CE Po land 2011.

Bar tło miej Wa las
wi ce pre zes
Pol ska Or ga ni za cja 
Tu ry stycz na

Ukoń czył kra kow ską
AWF. Je go ścież kę edu -
ka cyj ną uzu peł ni ły jesz -

cze stu dia po dy plo mo we ze spe cja li za cji tu ry sty -
ka mię dzy na ro do wa w In sty tu cie Stu diów Wyż -
szych nad Tu ry sty ką na Sor bo nie. 
Od wie lu lat zwią za ny z POT. Obec nie, ja ko wi -
ce pre zes or ga ni za cji od po wia da za współ two rze -
nie i re ali za cję pla nów mar ke tin gu tu ry stycz ne go
Pol ski. Jest au to rem lub współ au to rem kil ku ksią -
żek, po nad 40 ar ty ku łów na uko wych i prac na -
uko wo -wdro że nio wych.

Szy mon Wal kie wicz
czło nek za rzą du
Gru pa WALK

Z bran żą re kla mo wą 
i mar ke tin go wą zwią za -
ny od wie lu lat. Za ło ży -
ciel agen cji mar ke tin gu

zin te gro wa ne go WALK. Kie ru je roz wo jem i roz -
bu dowu je struk tu ry biz ne so we ca łej gru py. Pra co -
wał przy wie lu zle ce niach re ali zo wa nych dla świa -
to wych ma rek, wy kła dał rów nież event mar ke ting
w szko le Mi strzów Re kla my Ka ta rzy ny Dra ović.
Jest tak że pre ze sem, po my sło daw cą i jed nym 
z za ło ży cie li Klu bu Agen cji Even to wych SAR. 
Czę sto pod kre śla po trze bę mó wie nia przez pol -
ską bran żę jed nym gło sem. 
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W ro ku 1994 ukoń czył stu dium ho te lar sko -tu ry -
stycz ne. Jesz cze pod czas na uki w ro ku 1992 roz po -
czął pra cę w agen cji pro mo cyj no -mar ke tin go wej na
sta no wi sku spe cja li sty ds. mar ke tin gu. Pod czas pra -
wie dwóch lat pra cy w agen cji brał udział w wie lu
pro jek tach, w tym jed nym z naj więk szych ja kim by -
ło wpro wa dze nie na ry nek Pol ski jed nej ze zna nych
ma rek bran ży AGD. La ta 1993–1997 to w ży ciu za -
wo do wym Paw ła Bar skie go no we do świad cze nia
pod czas pra cy w dru kar ni ar ty stycz nej na sta no wi -
sku gra fi ka kom pu te ro we go oraz po ukoń cze niu
kur su (Pu bli shing In sti tu te Ado be Cer ti fied Tra ining
Pro vi der) ope ra to ra DTP. W ro ku 1997 za pro po no -
wa no mu ob ję cie sta no wi ska spe cja li sty ds. mar ke -
tin gu w fir mie, któ ra by ła wy łącz nym przed sta wi -
ciel stwem trzech an giel skich pro du cen tów z bran ży
bu dow la nej i grzew czej. Już po ro ku awan so wał na
sta no wi sko kie row ni ka ds. mar ke tin gu i PR. Pod -
czas czte rech lat pra cy uczestniczył w wie lu szko -
leniach w Pol sce i w An glii, któ re wraz z wcze śniej -
szym do świad cze niem gra ficz nym za owo co wa ły 
w ro ku 2001 roz po czę ciem pra cy w fir mie ATA -
-INT.LTD wy łącz nym dys try bu to rze mar ki Ge stet -
ner (part of Ri coh) na sta no wi sku spe cja li sty ds.
mar ke tin gu. W ro ku 2009 spół ka po łą czy ła się z fir -
mą Ri coh Pol ska, a Pa weł Bar ski awan so wał na

sta no wi sko kie row ni ka mar ke tin gu kor po ra cyj ne go.
La ta 2001–2011 by ły dla nie go cza sem wy zwań 
i waż nych de cy zji. Or ga ni zo wał wie le even tów,
m.in. naj więk szą of fo wą pro duk cją te atral ną w Pol -
sce, za któ rą w 2007 ro ku zo stał na gro dzo ny Eu ro -
mar ką. Sta no wi sko dy rek to ra mar ke tin gu Ri coh
Pol ska ob jął we wrze śniu 2011 ro ku. Mi mo zdo by -
tych na gród nie spo czął na lau rach. W 2012 ro ku
uda ło mu się zor ga ni zo wać wie le cie ka wych wy da -
rzeń. Wśród nich wy mie nić moż na cho ciaż by Ogól -
no pol ską Kon fe ren cję Biz ne so wą dla Au to ry zo wa -
nych Part ne rów Han dlo wych Ri coh, „Bieg na
Igrzy ska” – Pro gram Roz wo ju Bie gów Nar ciar skich
pod pa tro na tem Ju sty ny Ko wal czyk, czy wy jazd in -
cen ti ve dla pra cow ni ków Ri coh. Dla Paw ła Bar -
skie go roz wój jest bar dzo waż nym ele men tem pra -
cy, dla te go też sta ra się śle dzić pra sę bran żo wą, 
a tak że w mia rę moż li wo ści uczest ni czyć w spo tka -
niach bran żo wych, szko le niach i kon fe ren cjach.
Czę sto bie rze tak że udział w szko le niach ja ko wy -
kła dow ca i tre ner, dzię ki cze mu ma szan sę po dzie -
le nia się z in ny mi swo ją wie dzą i do świad cze niem.
We dług nie go naj waż niej szy mi za sa da mi etycz ny mi
są: sza cu nek, od po wie dzial ność, punk tu al ność, za -
ufa nie oraz za an ga żo wa nie w re la cje. 

Jak działać to z rozmachem
ZLECENIODAWCA ROKU 2012

Jest osobą konsekwentnie kroczącą raz obraną ścieżką. Realizacja zamierzonych celów sprawia mu największą 
satysfakcję, a prowadzenie nowych zamierzeń do ich osiągnięcia jest dla niego najlepszą motywacją do działania. 
W oczach współpracowników Paweł Barski jest osobą bardzo wymagającą zarówno od innych, jak i od siebie. 

Pa weł Bar ski, jak sam
twier dzi nie sta ra się
prze kra czać ba rier 
kul tu ro wych, lecz po
pro stu po znać ota cza ją cy
go świat i lu dzi. Mi mo
wie lu obo wiąz ków 
za wo do wych za wsze
znaj dzie czas dla przy ja -
ciół i ro dzi ny. Naj więk -
szym osią gnię ciem w
ubiegłym ro ku by ło dla
nie go pod pi sa nie umo wy
o współ pra cy z fun da cją
WOŚP, któ ry to te mat
pro wa dził od sa me go po -
cząt ku i bę dzie go re ali zo -
wał przez ko lej ne 4 la ta,
wspie ra jąc i współ or ga ni -
zu jąc wszyst kie wy da rze -
nia przy go to wy wa ne
przez WOŚP w tym m.in.
fi na ły WOŚP oraz 
Przy sta nek Wo od stock.
Dla Pawła Barskiego
wyznacznikiem sukcesu
jest poczucie szczęścia, 
a  pieniądze... są po to
aby je wydawć.

Paweł Barski
marketing director, Ricoh Polska Sp. z o.o.
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• wynajem top hostess, 
hostess i hostów – cała Polska

• obsługa personalna eventów

• wynajem modelek i modeli do pokazów mody

• wynajem modelek i modeli do sesji zdjęciowych

• castingi do reklam 

• wynajem statystów, epizodystów, aktorów

• organizacja castingów i szkoleń dla hostess

• stroje, wizaż, stylizacja

• Bank Twarzy

Agencja hostess i modelek Individual
Ul. Okopowa 56 lok.6
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  

Individual – Partnerem wydarzenia – Gala Osobowość Roku MICE Poland 2012
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Alek san dra Pie tras pół żar tem przy zna je, że naj -
więk szy wpływ na jej ży cie za wo do we miał przy pa -
dek, dzię ki któ re mu na po cząt ku do bit nie prze ko -
na ła się czym na pew no nie chce się zaj mo wać.
Jak sa ma twier dzi po trud nych po cząt kach by ło już
tyl ko le piej. Więk szość jej ka rie ry za wo do wej zwią -
za na by ła z tu ry sty ką. Od 1997 ro ku pra co wa ła ja -
ko pi lot wy cie czek za gra nicz nych, jed nak po trzech
la tach po sta no wi ła zwią zać swo je ży cie za wo do we
z Kra ko wem, pra cu jąc ja ko prze wod nik. 

Po waż ną przy go dę z bran żą spo tkań roz po czę ła
jed nak do pie ro w fir mie Ha xel, by w 2004 ro ku za -
ło żyć fir mę DMC Po land. Mot tem, któ re przy świe -
ca ło jej w zdo by wa niu ko lej nych szli fów, a któ re
sta ło się slo ga nem jej fir my, jest „art of in cen ti ve”.
Uwa ża, że głów nym atu tem DMC, dzię ki któ re mu
uda je jej się po zy skać klien tów, jest uważne
wsłuchiwanie się w po trze by klien ta i stwo rzenie
im pre zy od po wia da ją cej je go wy ma ga niom. Każdą
ofer tę sta ra się re ali zo wać z naj wyż szą dba ło ścią 
o szcze gó ły. Do wo dem na to, że stra te gia ta się
spraw dza, mo że być sze reg wy da rzeń zor ga ni zo -
wa nych przez nią w 2012 ro ku. Do naj waż niej -
szych za li czyć moż na mię dzy in ny mi Ca strol Tic ket
and Ho spi ta li ty Pro gram me for EU RO 2012, BIC
In ter na tio nal Phi lips, Eu ro gyp sum Con fe ren ce.

Wśród jej klien tów znaj du ją się głów nie za gra nicz -
ne kor po ra cje, któ re prze zna cza ją na wy da rze nia
kwo ty oko ło 100 000 zł. Mi mo że Kra ków zna jak
wła sną kie szeń, przy wo żąc do Pol ski za gra nicz -
nych go ści nie ogra ni cza się tyl ko do te go mia sta.
Sce ną jej re ali za cji są bo wiem rów nież bar dzo czę -
sto Gdańsk i War sza wa. 

W swo jej pra cy sta ra się po dą żać za obo wią zu ją -
cy mi tren da mi i do bry mi prak ty ka mi. Już na eta -
pie przy go to wa nia ofer ty dba o to, by za pro po no -
wa ne świad cze nia i atrak cje jak naj le piej wpi sy wa -
ły się w bu dżet ja kim dys po nu je klient. Do ra dza
jak wy ko rzy stać środ ki, by stwo rzyć pro gram naj -
le piej spełniające za ło żo ne ce le. Na eta pie re ali za -
cyj nym przy kła da tak że du żo uwa gi do te go, by za -
ło żo ny bu dżet zo stał wykonany i nie po ja wi ły się
nie prze wi dzia ne kosz ty. We współ pra cy z klien ta -
mi sta ra się sto so wać no we roz wią za nia tech no lo -
gicz ne, od sys te mów re je stra cyj nych, po plat for my
za rzą dza nia pro jek tem, co znacz nie uła twia
wszyst kim stro nom współ pra cę. Bar dzo waż ny jest
dla niej tak że CSR, ro zu mia ny przede wszyst kim
na po zio mie co dzien nych dzia łań, ma ją cych na ce -
lu zmniej sza nie ne ga tyw ne go wpły wu na śro do wi -
sko i zwięk sze nie po zy tyw ne go od dzia ły wa nia na
lo kal ną spo łecz ność. 

Pełen profesjonalizm w działaniu
ORGANIZATOR ROKU 2012

Współpracownicy postrzegają ją jako osobę odpowiedzialną, z dobrym zmysłem organizacyjnym oraz poczuciem humoru.
Sama również stara się być osobą pogodną, żyjącą „tu i teraz”. Dzięki temu potrafi oddzielić życie zawodowe od prywatnego.
Jak twierdzi, największą satysfakcję sprawia jej fakt, że kolejna zorganizowana przez nią impreza kończy się sukcesem.  

Roz wój jest dla niej
bar dzo waż ny. 
In te re su je się naj now szy -
mi tren da mi w świa to wej
bran ży spo tkań, zdo by wa
wie dzę mię dzy in ny mi
dzię ki człon ko stwu 
w MPI i wy mia nie do -
świad czeń z oso ba mi
pro wa dzą cy mi fir my ty pu
DMC na ca łym świe cie.
Re gu lar nie bie rze czyn ny
udział w naj waż niej szych
tar gach bran żo wych na
świe cie, ta kich jak IMEX
oraz EIBTM. Jej
kluczowym osią gnię ciem
by ło sfi na li zo wa nie 
naj więk sze go pro jek tu 
w hi sto rii fir my – EU RO
2012. Naj więk szą mo ty -
wa cją do pra cy są dla niej
przede wszyst kim lu dzie 
i no we wy zwa nia. Biz nes
po strze ga ny jest przez nią
ja ko sy no nim cią głe go ru -
chu i roz wo ju. 

Aleksandra Pietras
prezes zarządu, DMC Poland Sp. z o.o.
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Do je go co dzien nych obo wiąz ków na le ży pla no -
wa nie stra te gii roz wo ju MCC Ma zur kas Con fe ren -
ce Cen tre & Ho tel****. Dba o opty mal ny roz wój
fir my i jej wy so kie wy ni ki fi nan so we. Nad zo ru je
re ali za cję naj waż niej szych za dań przed się bior stwa
ko or dy nu jąc dzia ła nia pod le głych mu dzia łów:
mar ke tin gu, ga stro no mii, sprze da ży ak tyw nej,
kon fe ren cji i ban kie tów, re cep cji, fi nan sów, HR,
in ży nie rin gu, ho use ke epin gu, in for ma ty ki – w su -
mie 130 osób za trud nio nych w fir mie na sta łe. 
Do je go obo wiąz ków na le ży tak że two rze nie 
i utrzy ma nie ze spo łu pra cow ni ków. Zda niem Mi -
cha ła Ko za ka gwa ran tem sku tecz ne go za rzą dza -
nia fir mą jest wła ści we szko le nie i od po wied nie
mo ty wo wa nie per so ne lu, a tak że sta łe ana li zo wa -
nie ele men tów ry zy ka, któ re po zwa la na do sto so -
wa nie for my dzia łal no ści do zmien nej sy tu acji
ryn ko wej i tym sa mym za po bie ga nie po ten cjal nym
kry zy som, co w dzi siej szych cza sach jest szcze gól -
nie waż ne. Na każ dym eta pie współ pra cy z klien -
tem sta wia na ja kość. Od mo men tu re ak cji na za -
py ta nie, przez przy go to wa nie ofer ty, aż po re ali za -
cję im pre zy. Tyl ko wte dy ca łość pro ce su or ga ni za -
cji wy da rze nia prze bie ga w wa run kach, któ re
prze kła da ją się na efekt koń co wy, czy li suk ces 
ca łe go przed się wzię cia. Dzię ki te mu tak że klien ci

mo gą czuć się bez piecz nie i kom for to wo, bez ko -
niecz no ści cią głe go kon tro lo wa nia roz wo ju sy tu -
acji. Od po wied nie do sto so wa nie pro duk tu do ak -
tu al nych bu dże tów, któ re w wie lu przy pad kach 
są bar dzo na pię te, nie mo że w je go przy pad ku od -
by wać się kosz tem re zy gna cji, wy so kie go po zio mu
i ja ko ści usług. Dla te go w roz mo wach z klien ta mi
za wsze sta ra się słu żyć wie dzą i do świad cze niem,
w ja ki spo sób usta no wić prio ry te ty, co po win no
zna leźć się pod czas or ga ni zo wa ne go wy da rze nia,
ze wzglę du na je go spe cy fi kę, a co ewen tu al nie
mo że zo stać po mi nię te. 

Ka rie ra za wo do wa Mi cha ła Ko za ka prak tycz nie
od sa me go po cząt ku zwią za na jest z bran żą ho te -
lar ską. Za czy nał 13 lat te mu ja ko re cep cjo ni sta 
w ho te lu Twins, gdzie jed nak szyb ko awan so wał
na kie row ni ka re cep cji. Nie dłu go po tem zwią zał
się z MCC Ma zur kas Con fe ren ce Cen tre & Ho -
tel****. Prze szedł tam przez wszyst kie szcze ble
ka rie ry za wo do wej od spe cja li sty ds. sprze da ży 
po dy rek to ra za rzą dza ją ce go, któ rym jest dzi siaj.
Jak sam przy zna je, do pra cy mo ty wu je go 
wła śnie chęć cią głe go roz wo ju za wo do we go 
i moż li wość ucze nia się i roz wi ja nia wła snych
umie jęt no ści, nie tyl ko za wo do wo, ale rów nież
pry wat nie. 

Pasjonat z powołania
MENADŻER OBIEKTU ROKU 2012

W swojej pracy stawia na ludzi i jakość, która musi być widoczna na każdym etapie współpracy z klientem. Odczuwa
satysfakcję, gdy widzi realizację kontraktu, który z początku nie rokował większych szans na zdobycie. Wszystkie swoje
pomysły i sugestie uważnie konsultuje z klientami, aby spełnić ich oczekiwania, równocześnie optymalizując budżet. 

Najważniejsi są ludzie.
Wybierając miejsce
organizacji wydarzenia
każdy klient kieruje się
różnymi czynnikami, 
co jest zależne od
specyfiki planowanego
przedsięwzięcia. Zdaniem
Michała Kozaka jedno jest
jednak zawsze pewne.
Bez względu na to czy
ma to być event,
konferencja, targi czy 
też wesele, główną rolę
w podjęciu ostatecznej
decyzji odgrywa
doświadczenie personelu
w zakresie konkretnych
realizacji.  To właśnie 
od  kompetencji zespołu
zależy ostateczne
powodzenie całego
wydarzenia i jego odbiór
wśród zaproszonych
gości.

Michał Kozak
dyrektor zarządzający, MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel
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Ka rie ra za wo do wa Mar ka Fry czyń skie -
go nie mal że od po cząt ku zwią za na by ła 
z bran żą ubez pie cze nio wą, choć z TU iR
War ta S.A. zwią zał się do pie ro w 2006 ro -
ku. Do je go obo wiąz ków na le ży nad zór
nad ze spo łem za rzą dza nia sprze da żą, 
a tak że nad zór nad te re no wy mi jed nost -
ka mi sprze da ży. W ze szłym ro ku współ -
or ga ni zo wał wie le róż ne go ro dza ju im -
prez m.in. czte ry wy jaz dy za gra nicz ne, 
w któ rych bra ło udział od 20 do 150
uczest ni ków, event w któ rym wzię ło
udział po nad 200 osób oraz kil ka więk -
szych spo tkań i kon fe ren cji. Naj czę ściej w
wy da rze niach or ga ni zo wa nych przez
Mar ka Fry czyńś kie go bio rą udział pra -
cow ni cy, agen ci ubez pie cze nio wi i in ni
part ne rzy biz ne so wi. Bu dże ty tych wy da -

rzeń oscy lu ją w ob rę bie od 10 tys. zł do
500 tys. zł. W stra te gii sprze da żo wej 
TU iR War ta S.A. even ty i wy jaz dy in cen -
ti ve są jed nym z klu czo wych na rzę dzi
mo ty wa cyj nych. Wy jaz dy są za zwy czaj
na gro da mi w kon kur sach, even ty ma ją za
za da nie pod kre ślić ran gę naj więk szych
part ne rów. W je go pra cy bar dzo waż na
jest do bra współ pra ca z dzia łem za ku pów 
i ze wnętrz ny mi par te ra mi biz ne so wy mi.
Dzię ki od po wied niej ko mu ni ka cji na tych
li niach moż li we jest wy bra nie od po wied -
nich do staw ców oraz re ali zo wa nie z suk -
ce sem wie lu im prez. We dług Mar ka Fry -
czyń skie go naj waż niej szy mi za sa da mi
bran żo wej ety ki po win no być wy wią zy -
wa nie się z umów oraz ja sne ko mu ni ko -
wa nie ewen tu al nych za gro żeń.

Ka rie ra za wo do wa Ma cie ja Je sio now -
skie go od wie lu lat zwią za na jest z De -
lo it te. W 2005 ro ku roz po czął swo ją
przy go dę współ pra cu jąc z De lo it te Do -
radz two Po dat ko we, w ko lej nych la tach
pra co wał w Mie le Pol ska i De lo it te Pol -
ska, by wresz cie w De lo it te Le gal ob jąć
sta no wi sko ma na ge ra mar ke tin gu.
Ukoń czył Mię dzy na ro do we Sto sun ki
Go spo dar cze, ze spe cja li za cją dy plo ma -
cja. Or ga ni zo wa ne przez nie go w ze -
szłym ro ku wy da rze nia by ły w prze wa -
ża ją cej czę ści kon fe ren cja mi i se mi na -
ria mi, cho ciaż w ma ju uda ło mu się tak -
że zor ga ni zo wać wy jazd in te gra cyj ny
De lo it te Do radz two Po dat ko we i De lo it -
te Le gal, w któ rym wzię ło udział po nad

400 osób. Jak sam przy zna je przy go to -
wy wa ne przez nie go wy da rze nia są nie -
zmier nie waż nym ele men tem dzia łań
HR fir my De lo it te Le gal, po ma ga ją bo -
wiem w nie ustan nym roz wo ju i mo ty -
wo wa niu pra cow ni ków. W pro gra mie
re ali zo wa nych przez nie go wy da rzeń
bar dzo waż ne miej sce zaj mu je po li ty ka
cor po ra te so cial re spon si bi li ty. Jed nym
z przy kła dów ak cji spro fi lo wa nych 
w ten spo sób mo że być zor ga ni zo wa na
przez fir mę re no wa cja Do mu Dziec ka
w Cho to mo wie. Ma ciej Je sio now ski jest
oso bą bar dzo am bit ną i to wła śnie ta
ce cha naj sil niej mo ty wu je go do pra cy.
Jak sam pod kre śla pie nią dze są dla nie -
go po to, aby żyć ma rze nia mi. 

Agniesz ka Jaś kie wicz ukoń czy ła stu dia
ma gi ster skie uzy sku jąc ty tuł fi lo lo ga ro -
ma ni sty i psy cho lo ga a tak że po dy plo mo -
we stu dia na kie run kach: Za rzą dza nie 
i or ga ni za cja oraz Za rzą dza nie za so ba mi
pra cy. Po sia da bo ga te do świad cze nie za -
wo do we. 

Przed roz po czę ciem współ pra cy z Ge -
ne ra li pia sto wa ła ta kie sta no wi ska jak:
kie row nik ds. szko leń, dy rek tor HR –
HR Bu si ness Part ner oraz ma na ger
pro jek tu. Obec nie od po wia da za pro -
gra my roz wo jo wo -szko le nio we i im pre -
zy fir mo we dla pra cow ni ków czte rech
spół ek Ge ne ra li w Pol sce. W ze szłym
ro ku or ga ni zo wa ła szko le nia me na -
dżer skie i spe cja li stycz ne, pro gra my
roz wo jo we oraz spo tka nie no wo rocz ne

dla pra cow ni ków. Od po wia da tak że za
przy go to wa nie pik ni ku ro dzin ne go z
oka zji dnia dziec ka. Wy da rze nia przez
nią or ga ni zo wa ne są bar dzo róż no rod -
ne, bie rze w nich udział od 5 do 1200
osób, a są to naj czę ściej pra cow ni cy fir -
my. Bu dże ty im prez przez nią or ga ni zo -
wa nych wa ha ją się od kil ku do kil ku set
ty się cy zło tych. 

Or ga ni zo wa ne przed się wzię cia za wsze
ma ją na ce lu wspie ra nie pra cow ni ków 
w re ali za cji ce lów fir my, po przez na by cie
wie dzy, umie jęt no ści, po żą da nych za -
cho wań i po staw lub po przez wzrost mo -
ty wa cji pra cow ni ków. 

Za wsze sta ra się spraw dzać, czy da ne
wy da rze nie osią gnę ło za ło żo ne ce le. 

Do pra cy naj bar dziej mo ty wu je go przy -
jem ność funk cjo no wa nia wśród lu dzi.
Wy znacz ni kiem suk ce su jest dla nie go sa -
tys fak cja i wia ra w sens te go co się ro bi.

Sta wia na efek tyw ność w pra cy, aby nie po -
świę cać jej w do mu zbyt wie le cza su. Jed nak
jak sa ma twier dzi zda rza się jej my śleć 
o pra cy w za ci szu do mo wym, gdyż cie ka we
po my sły biz ne so we przy cho dzą do gło wy 
w róż nych mo men tach.  

Wy znacz ni kiem suk ce su jest dla nie go 
we wnętrz ne po czu cie do brze zre ali zo wa -
ne go za da nia i osią gnię te go ce lu. 
Mi mo wie lu obo wiąz ków za wsze znaj dzie
czas dla swo ich współ pra cow ni ków. 

Marek Fryczyński
starszy kierownik Departamentu Zarządzania Siecią Agencyjną, TUiR Warta S.A.

Agnieszka Jaśkiewicz
kierownik zespołu ds. szkoleń i rozwoju, Generali

Maciej Jesionowski
marketing manager, Kancelaria Deloitte Legal
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Le szek Kur nic ki jest ab sol wen tem Wy -
dzia łu Na uk Eko no micz nych i Za rzą dza -
nia Po li tech ni ki Gdań skiej, ukoń czył tak -
że stu dia dok to ranc kie na Wy dzia le Na -
uk Eko no micz nych i Za rzą dza nia Uni -
wer sy te tu Szcze ciń skie go. Do sierp nia
2008 pia sto wał sta no wi sko pre ze sa za -
rzą du luk sem bur skie go to wa rzy stwa in -
we sty cyj ne go Gre en Ven tu re S.A., gdzie
od po wie dzial ny był za akwi zy cję i prze -
kształ ce nia spół ek oraz re ali za cje no -
wych pro jek tów biz ne so wych. 

Obec nie zajmuje sta no wi sko dy rek to ra
wy ko naw cze go ds. mar ke tin gu i ko mu -
ni ka cji kor po ra cyj nej PKN Or len S.A.
Jest rów nież człon kiem za rzą du AB Ven -
tus Naf ta, człon kiem ra dy nad zor czej
Or len Deutsch land A.G., a tak że człon -

kiem za rzą du Pol skie go Związ ku Pił ki
Siat ko wej. Do je go obo wiąz ków w PKN
Or len na le ży m.in. nad zór nad re ali za cją
dzia łań w za kre sie re kla my, pro mo cji,
spon so rin gu, CSR, toż sa mo ści kor po ra -
cyj nej, nad zór nad stra te gią i re ali za cją
dzia łań w za kre sie ko mu ni ka cji kor po ra -
cyj nej, a tak że nad pro gra ma mi lo jal no -
ścio wy mi. 

Uwa ża, że każ de dzia ła nie po win no
przy no sić spo dzie wa ne re zul ta ty i re ali -
zo wać za rów no ce le jed nost ko we, jak 
i te za war te w glo bal nej stra te gii. Dla te -
go po mia ry ROI z or ga ni zo wa nych
przez Kur nic kie go wy da rzeń wy ko ny wa -
ne są za rów no na pod sta wie je go eks -
perc kiej wie dzy, jak i przez wy spe cja li -
zo wa ne pod mio ty ze wnętrz ne. 

Ka ta rzy na Sa la moń czyk -Na pier ska
ukoń czy ła stu dia na kie run ku psy cho lo -
gia oraz sto sun ki mię dzy na ro do we. Ja -
ko re fe rent w Volks wa gen Po znań zaj -
mu je się głów nie współ pra cą ze śro do -
wi skiem aka de mic kim, ko or dy na cją
stu diów du al nych oraz re kru ta cji pra -
cow ni ków pro duk cyj nych. 

Do jej obo wiąz ków na le ży tak że przy -
go to wy wa nie wy da rzeń dla stu den tów
uczel ni wyż szych, or ga ni zo wa nie even -
tów dla pra cow ni ków i spo tkań biz ne -
so wych w mniej szym gro nie. 

Uczest ni ka mi or ga ni zo wa nych przez
nią wy da rzeń są pra cow ni cy fir my

Volks wa gen Po znań oraz ich dzie ci.
Jed na z ostat nich im prez, któ rą zor ga -
ni zo wa ła, prze wi dzia na by ła na udział
3650 dzie ci wraz z ro dzi ca mi.  Je śli
cho dzi o wy bór part ne rów ze wnętrz -
nych do or ga ni za cji even tu Ka ta rzy na
Sa la moń czyk-Na pier ska kie ru je się do -
świad cze niem, a tak że kre atyw nym po -
dej ściem do even tu. 

Wszyst kie even ty or ga ni zo wa ne przez
nią i Volks wa gen Po znań, jak rów nież
ak cje, w któ re fir ma się an ga żu je, re ali -
zo wa ne są z uwzględ nie niem po li ty ki
cor po ra te so cial re spon si bi li ty. 

Współ pra cow ni cy Mag da le ny Le wan -
dow skiej po strze ga ją ją ja ko per fek cjo -
nist kę. Jej ulu bio nym, czę sto po wta rza -
nym po wie dze niem jest „dia beł tkwi 
w szcze gó łach”. Ja ko kie row nik wy dzia łu
ko mu ni ka cji we wnętrz nej zaj mu je się ko -
mu ni ka cją z sie cia mi sprze da ży, opra co -
wa niem i re ali za cją wy da rzeń dla sie ci
sprze da ży, a tak że stan da ry za cją pra cy
jed no stek te re no wych. Per fek cjo nizm 
i dba nie o szcze gó ły wi dać tak że 
w or ga ni zo wa nych przez nią wy da rze -
niach. W tym ro ku uda ło jej się zor ga ni -
zo wać m.in. wy jaz dy mo ty wa cyj ne na Sy -
cy lię i do Bra zy lii, VI Kon gres Sprze da ży
i Kon fe ren cję Me neadżer ską. Kon cep cja
przy go to wy wa nych przez nią wy da rzeń

na wią zu je do ce lów fir my i ob ra nej na da -
ny rok stra te gii. W swo jej pra cy sta ra się
tak że po znać bran żę MI CE na róż ne go
ro dza ju spo tka niach, jak cho ciaż by Tra -
vel Bid der, czy or ga ni zo wa ne przez SO IT
Co lum bus Day. Bar dzo waż ny jest dla
niej tak że wła sny roz wój. Dla te go bie rze
udział w róż ne go ro dza ju szko le niach,
warsz ta tach i kon fe ren cjach, rów nież
tych skie ro wa nych do bran ży MI CE.
Dzię ki te mu mo że ob ser wo wać śro do wi -
sko ryn ku spo tkań i swo je dzia ła nia opie -
rać o za sa dy bran żo wej ety ki. We dług
Mag da le ny Le wan dow skiej jej naj waż -
niej szy mi wy znacz ni ka mi są pro fe sjo na -
lizm, in no wa cyj ność, ela stycz ność, po uf -
ność, a tak że uczci wa kon ku ren cja.   

Le szek Kur nic ki przy zna je, że naj więk szy
wpływ na je go ży cie za wo do we ma ją lu dzie,
z któ ry mi pra cu je. Za wsze sta ra się zna leźć
czas dla żo ny, dzie ci, lu dzi z któ ry mi pra cu je
i dla sie bie – nie ste ty w tej ko lej no ści. 

Naj więk szy wpływ na jej ży cie za wo do we
mia ła by ła sze fo wa, któ ra za ra zi ła ją pa sją
two rze nia wy jąt ko wych pro jek tów. 
Jak sa ma twier dzi na wet w za ci szu 
do mo wym ro dzą się naj lep sze po my sły. 

Do pracy najbardziej motywuje ją
świadomość, że każdy dzień może
przynieść ze sobą zmiany. Być może właśnie
dlatego jej współpracownicy postrzegają ją
jako człowieka pełnego energii.  

Leszek Kurnicki
dyrektor wykonawczy ds. marketingu i komunikacji korporacyjnej, PKN Orlen S.A.

Magdalena Lewandowska
kierownik wydziału komunikacji wewnętrznej i wydarzeń sprzedażowych, 
Departament Rozwoju Sprzedaży AXA Polska

Katarzyna Salamończyk-
-Napierska
referent, Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 
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Jej ka rie ra za wo do wa zwią za na jest z To -
wa rzy stwem Ubez pie czeń na Ży cie Am pli -
co Li fe S.A. od 1999 ro ku. W tym cza sie
pra co wa ła na ta kich sta no wi skach jak:
spe cja li sta w de par ta men cie ob słu gi klien -
ta i asy stent ka dyrektora sprze da ży. W
2007 ro ku do łą czy ła do de par ta men tu
mar ke tin gu, gdzie od sta no wi ska młod sze -
go spe cja li sty sta ła się ko or dy na to rem za -
rzą dza ją cym sa mo dziel nie pro jek ta mi. 

W 2012 ro ku uda ło jej się zor ga ni zo wać
15 wy da rzeń fir mo wych. W prze wa ża ją cej
czę ści by ły to kon fe ren cje, wy jaz dy in cen -
ti ve, a tak że spo tka nia biz ne so we. Uczest -
ni ka mi tych spo tkań by li pra cow ni cy
sprze da ży oraz part ne rzy biz ne so wi – zwy -
kle od 15 do 500 osób. Przy pla no wa niu
wy da rzeń sta ra się przy go to wy wać czy tel -

ne, fa cho we brie fy. Jak sa ma twier dzi
rzad ko otrzy mu je py ta nia do dat ko we,
więc w jej oce nie jest to do wód na to, że
sta ra nia te, nie idą na mar ne. 

Wy bór do staw cy jest prze pro wa dza ny
we dług ist nie ją cych w fir mie pro ce dur,
choć Ewa Skrzyp ko ma de cy du ją cy wpływ
na wy bór czyn ni ków bra nych pod uwa gę
przy tej de cy zji. Pod kre śla, że naj waż niej -
sze z nich to po mysł na event, ce na oraz
orien ta cja na klien ta. Przy re ali za cji even -
tu naj waż niej sze jest dla niej bu do wa nie
wza jem ne go za ufa nia i obu stron ne dzia ła -
nie fa ir -play. W naj bliż szym cza sie pla nu je
w stra te gii pla no wa nych i re ali zo wa nych
przez jej dział wy da rzeń zwró cić więk szą
uwa gę na po li ty kę cor po ra te so cial re spon -
si bi li ty. 

Ja cek Waw rzon kow ski ja ko spe cja li sta
ds. szko leń tech nicz nych zaj mu je się or ga -
ni zo wa niem szko leń, kon fe ren cji, tar gów
bran ży elek tro ni ki użyt ko wej. W re ali zo -
wa nych przez nie go wy da rze niach bio rą
udział naj czę ściej pra cow ni cy firm ze -
wnętrz nych, kon su men ci, part ne rzy biz ne -
so wi, zwy kle od 20 do na wet 200 uczest ni -
ków. Jed nym z naj waż niej szych wy da rzeń
or ga ni zo wa nych przez nie go w 2012 ro ku
był dwu ty go dnio wy cykl szko leń pro wa -
dzo ny na te re nie Es to nii, Ło twy i Li twy, 
w któ rym wzię ło udział bli sko 200 osób.
Szko le nia or ga ni zo wa ne przez Jac ka
Waw rzon kow skie go osa dzo ne są sil nie 
w stra te gii HR i PR fir my So ny – wpro wa -
dze nie pro duk tów na ry nek po prze dza

cykl szko leń tech nicz nych i szko leń 
z mięk kich tech nik sprze da żo wych. W je -
go pra cy bar dzo waż ny jest do bór do staw -
ców i współ pra cow ni ków przy re ali za cji.
Po dej mu jąc te de cy zje po rów nu je na de sła -
ne ofer ty, spraw dza opi nie na ryn ku oraz
ana li zu je do tych cza so wą współ pra cę. 

Bar dzo waż na jest dla nie go ety ka bran -
żo wa. Naj waż niej szy mi jej za sa da mi są
zdro wa kon ku ren cja i brak czar ne go PR -u.
Jak sam pod kre śla wy znacz ni kiem suk ce su
jest sy tu acja, w któ rej czło wiek czu je się do -
sko na le z tym co ro bi. Bar dzo waż ny jest
dla nie go tak że roz wój, dla te go nie tyl ko or -
ga ni zu je szko le nia, ale tak że w mia rę moż -
li wo ści sam po sze rza swo ją wie dzę bio rąc
w nich czyn ny udział.   

Nie tyl ko uczest ni cy or ga ni zo wa nych przez
nią im prez, ale tak że jej współ pra cow ni cy
po strze ga ją ją ja ko oso bę, na któ rej moż na
po le gać. Największą satysfakcję odczuwa,
gdy jej praca zostaje doceniona i zbiera za
nią słowa uznania.  

Współ pra cow ni cy po strze ga ją go ja ko 
fa chow ca, za wsze za do wo lo ne go z ży cia. 
W swo jej pra cy rzad ko uży wa sło wa 
„biz nes” – wo li my śleć, że zaj mu je się edu -
ka cją i roz ryw ką. Je go ma rze niem jest za -
miesz ka nie w dom ku nad je zio rem. 

Ewa Skrzypko
koordynator ds. marketingu Departament Komunikacji i Promocji, MetLife Amplico

Jacek Wawrzonkowski
specjalista ds. szkoleń technicznych, Centralna i Południowo-Wschodnia Europa,  
Sony Europe Limited,  Sp. z o.o., Oddział w Polsce

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

Udekorujemy kwiatami cały świat 
– właściwie już zaczęliśmy ...
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Jak twier dzi Ra do sław Be błacz jed nym z
klu czy do suk ce sów, ja ki sto su je w swo jej
fir mie, jest sta ra nie się o to, aby nie ob cią -
żać klien ta for mal no ścia mi zwią za ny mi ze
współ pra cą z agen cją. To przed sta wi cie le
agen cji przy go to wu ją wszel kie do ku men -
ty, pod su mo wa nia spo tkań, zmia ny w sce -
na riu szu, książ ki pro duk cji itp. oraz wdra -
ża ją opra co wa ny przez sie bie pro gram 
on-li ne do pro wa dze nia pro jek tów pn. 
Ru bi con Stan dard. Więk szość z or ga ni zo -
wa nych przez nie go przed się wzięć ma
cha rak ter im prez wi ze run ko wych, a PR 
to dzia ła nia dłu go fa lo we, da ją ce efek ty 
w dłuż szej per spek ty wie. Dla te go po twier -
dze niem osią gnię cia za mie rzo nych ce lów
jest dla nie go dłu go let nia współ pra ca z ty -
mi sa mi klien ta mi oraz otrzy my wa ne re fe -

ren cje. We dług nie go jed nym z po waż niej -
szych pro ble mów bran żo wych jest to, że
czę sto agen cje są, dla wła snej wy go dy, je -
dy nie po śred ni kiem, „za ma wia czem”.
Tym cza sem, jak twier dzi Ra do sław Be -
błacz po win ny one sta wiać się ra czej w ro -
li eks per ta, pro du cen ta, wie dzą ce go, co bę -
dzie naj lep sze dla klien ta w osią ga niu za -
mie rzo nych ce lów. Z ro sną cym nie po ko -
jem ob ser wu je by le ja kość pro duk cji – na
eta pie kre acji i na eta pie eg ze ku cji, za cho -
waw czość klien tów i ofi cjal nie ni skie pro -
wi zje. Uwa ża, że głów ny mi za sa da mi ety ki
bran żo wej po win ny być uczci we prze tar gi
oraz uczci wość or ga ni za to rów, zwłasz cza
w oce nia niu swo ich moż li wo ści, tak aby
nie mu sie li po ko ny wać trud no ści za wszel -
ką ce nę. 

Współ pra cow ni cy Da mia na Haft kie wi -
cza po strze ga ją go ja ko li de ra, wi zjo ne ra i
oso bę, któ ra wy ma ga bar dzo du żo od sie -
bie, ale też od in nych. Naj więk szy wpływ
na je go ży cie miał Ju rek Owsiak i WOŚP.
Ja ko 15-let ni chło piec za czął or ga ni zo wać
kon cer ty Or kie stry. W Bar lin ku (bo tam
wów czas miesz kał) w Do mu Kul tu ry, łą -
cząc szko łę oraz pra cę w ra dio (ma jąc 16
lat roz po czął współ pra cę z Pol skim Ra dio
Szcze cin) or ga ni zo wał co ro ku im pre zy,
zbie ra jąc pie nią dze i za pra sza jąc na kon -
cer ty ta kie ze spo ły jak: My slo vitz, Clo ster -
kel ler, Hey czy Voo Voo. Od te go mo men -
tu za wsze wie dział co chce ro bić. Sce na,
mu zy ka, ak cja, emo cje z tym zwią za ne są
tym co ko cha i co ro bi od wie lu lat. Je go

wi zja pra cy z klien tem to roz wią za nia two -
rzo ne pod kon kret ny cel, któ ry klient chce
osią gnąć or ga ni zu jąc da ne wy da rze nie,
dzia ła nie, ak cje. W swo jej pra cy sta ra się
kie ro wać za sa dą: trak tuj klien ta / agen cję 
z któ rą współ pra cu jesz i swo ich do staw -
ców tak, jak sam byś chciał być trak to wa -
ny.  Uwa ża, że naj waż niej szym pro ble -
mem bran ży jest zbyt du ża ilość firm, 
któ re swo ją po sta wą, nie kom pe ten cja mi 
i zbyt du żym na sta wie niem na zysk, bez
jed no cze sne go sku pie nia się na po trze -
bach klien ta, psu ją ry nek i wi ze ru nek śro -
do wi ska MI CE. Uwa ża, że dro ga jest waż -
niej sza niż cel, a pie nią dze są tle nem dla
roz wo ju fir my. Naj waż niej sze jest dla nie -
go bu do wa nie i roz wój fir my.

Jej ka rie ra za wo do wa od za wsze zwią za -
na by ła z biznesem i even ta mi. Już w 1997
ro ku, gdy pra co wa ła w Bu si ness Com mu -
ni ca tions As so cia tes, zaj mo wa ła się dzia ła -
nia mi z za kre su PR i even ta mi. 

W 2000 ro ku do łą czy ła do ze spo łu Al le -
gro Agen cy, gdzie roz wi ja ła swo je umie jęt -
no ści. Osiem lat póź niej po sta no wi ła za ło -
żyć wła sną agen cję. W or ga ni zo wa nych
wy da rze niach Mar ta Du nin -Mi cha łow ska
sta ra się zwra cać uwa gę na CSR. Chęt nie
an ga żu je się za rów no w pro jek ty swo ich
klien tów, w któ rych wśród ocze ki wań jest
two rze nie pro gra mów spo łecz nej od po -
wie dzial no ści biz ne su (np. dar mo wa wy -
po ży czal nia ro we rów zre ali zo wa na dla re -
stau ra cji Gre en Pa tio pro pa gu ją cej zdro wy
tryb ży cia i zdro we od ży wia nie), jak i w

pro jek ty o cha rak te rze CSR, któ re re ali zu -
je w ra mach po li ty ki agen cji (np. rocz na
non -pro fi to wa ob słu ga mar ke tin go wa na
rzecz Fun da cji Speł nio nych Ma rzeń,
wspie ra ją cej dzie ci z cho ro ba mi no wo two -
ro wy mi i ich ro dzi ców oraz wspar cie fi -
nan so we i mar ke tin go we dla Paw ła Skó ry
– mło de go mi strza Pol ski i Świa ta w Fo ot -
ball Fre esty le). Sta ra się na co dzień
kreować nie tyl ko wi ze ru nek swo jej agen -
cji, ale tak że ca łej bran ży dzia ła jąc w ta -
kich sto wa rzy sze niach jak Klub Agen cji
Even to wych, po wsta ły przy Sto wa rzy sze -
niu Ko mu ni ka cji Mar ke tin go wej SAR oraz
Sto wa rzy sze nie Bran ży Even to wej. Da jąc
do bry przy kład współ pra cy z klien ta mi 
i pod wy ko naw ca mi za wsze kie ru je się za -
sa da mi ety ki. 

Jak sam o so bie mó wi jest jed nym z nie wie -
lu lu dzi, któ rzy od naj młod szych lat wie dzie -
li, co chcą ro bić w ży ciu. Je go przy go da 
z even ta mi za czę ła się już w szko le 
pod sta wo wej, gdzie pra co wał przy WOŚP 
i dzia łał w Fu ga zi Mu sic Club. 

We dług Mar ty Du nin -Mi cha łow skiej pie nią -
dze są po to, że by je mą drze wy da wać, in -
we sto wać, po mna żać i speł niać dzię ki nim
ma rze nia, rów nież te za wo do we. Jak twier -
dzi, fir ma jest dla niej jak dru gi dom, więc ni -
gdy nie sta ra się za głu szać my śli o pra cy. 

Aby nie my śleć o pra cy oglą da du żo fil mów 
– pa sjo nu je go ki no eu ro pej skie, po łu dnio wo -
-ame ry kań skie i… irań skie! Pi sze tak że sce na -
riu sze fil mo we. Jak sam o so bie mó wi –
„Nisz czy ciel Kon wen cji”.

Radosław Bebłacz
general manager, Rubicon Media

Marta Dunin-Michałowska
prezes zarządu, Mea Group

Damian Haftkiewicz
chief executive officer, Stereomatic
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Ka ma Ko wal czyk kie ru je ze spo łem re -
ali zu ją cym dzia ła nia even to we dla klien -
tów Ha vas En ga ge War saw, od po wia da -
jąc tym sa mym za jed ną z czte rech klu -
czo wych spe cja li za cji agen cji – event
mar ke ting. Z Ha vas En ga ge War saw
(daw niej Eu ro RSCG 4D) zwią za na jest
od 2007 ro ku. Wcze śniej za wo do we szli -
fy zdo by wa ła w ta kich agen cjach jak
Jam bo ree, czy Pro wo ka tor. Swo je po wo -
ła nie od kry ła już w cza sie stu diów. 

W Pań stwo wej Wyż szej Szko le Fil mo -
wej i TV w Ło dzi, na wy dzia le pro duk cji
obro ni ła pra cę ma gi ster ską „Event ja ko
na rzę dzie mar ke tin go we”. Uwa ża, że
brief to pod sta wa współ pra cy mię dzy fir -
mą a do staw cą. Dla te go też sta ra się zo -
sta wić swo im do staw com prze strzeń, by

mo gli wy ka zać się kre atyw no ścią. Z jej
per spek ty wy brief po ma ga trzy mać się
za ło żeń bu dże to wych, bez ob ni ża nia ja -
ko ści wy ko na nia usłu gi. Edu ka cja i do -
sko na le nie wła snych umie jęt no ści jest
dla niej nie zwy kle waż ne. 

Ścież kę ka rie ry wy ty cza wspól nie ze
swo imi sze fa mi, bio rąc pod uwa gę za -
rów no wła sne aspi ra cje, jak i bie żą ce po -
trze by fir my. 

Jed nym z klien tów Ha vas En ga ge War -
saw jest fir ma Da no ne – li der w dzie dzi -
nie od po wie dzial no ści spo łecz nej. Klien -
ci wy ma ga ją od Ko wal czyk my śle nia w
ka te go riach CSR, uczy się za tem od naj -
lep szych.

Jak sam twier dzi wy znacz ni kiem suk ce -
su jest dla nie go za cho wa nie rów no wa gi
we wszyst kich sfe rach ży cia – szczę śli wa
ro dzi na, wier ne gro no przy ja ciół, po wra -
ca ją cy klien ci i za do wo le ni współ pra cow -
ni cy. Że by nie my śleć o pra cy w do mu,
upra wia sport. Mu si być w cią głym ru -
chu, dla te go cho dzi na dłu gie spa ce ry,
bie ga, pły wa. 

Do pra cy mo ty wu je go za rów no i suk -
cesy jak i po raż ka. Dzię ki suk ce som wie -
rzy w to, że jest do bry w tym co ro bi, na -
to miast dzię ki po raż kom uczy się, że jest
jesz cze coś do po pra wie nia i to mo ty wu je
go do by cia lep szym. Fir mie Ha xel, któ rej
jest pre ze sem od po nad dwu dzie stu lat,
po świę cił prak tycz nie ca łe swo je ży cie.

Od wie lu lat uczest ni czy tak że w kre owa -
niu kształ tu i wi ze run ku bran ży. Jest
człon kiem wie lu sto wa rzy szeń, m.in:
MPI, Kra kow skiej Izby Tu ry sty ki, Ova -
tion Glo bal DMC, SO IT czy PA TA. Bie rze
tak że czyn ny udział w głów nych mię dzy -
na ro do wych i pol skich im pre zach tar go -
wych, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
im prez MI CE (np. IMEX, EIBTM i in ne).
Ja ko wi ce pre zes SO IT ds. edu ka cji przy -
kła da du żą uwa gę do roz wo ju za rów no
sie bie, jak i swo ich pra cow ni ków i ko le -
gów z bran ży. We dług nie go ety ka w
bran ży jest bar dzo waż na, a naj bar dziej
pa lą cym pro ble mem ryn ku spo tkań 
w ostat nim cza sie jest zbyt du ża ilość
brie fo wa nych agen cji. 

Do za dań Ad ria ny Pie kar skiej ja ko ge ne -
ral ma na ge ra agen cji Exc lu si ve Event na -
le ży sprze daż i re ali za cja naj więk szych
pro jek tów even to wych fir my. Z bran żą
zwią za na jest od wie lu lat, wcze śniej
współ pra co wa ła z klu ba mi na Ślą sku, mię -
dzy in ny mi peł niąc tam ro lę menadżera.
Re ali zu je bar dzo zróż ni co wa ne wy da rze -
nia za rów no dla pra cow ni ków, par te rów
biz ne so wych, jak i kon su men tów, w któ -
rych uczest ni czy od 10 do 1000 osób. 

W swo jej pra cy dba o to, aby pro gra my
wy da rzeń or ga ni zo wa nych przez jej agen -
cję ko re spon do wa ły z po li ty ką CSR fir my.
Ukoń czy ła stu dia na kie run ku Sto sun ki
Mię dzy na ro do we, oraz stu dia po dy plo mo -
we, kur sy tre ner skie oraz sprze da żo we.
Pro wa dzi szko le nia zwią za ne z bran żą

even to wą. We dług Ad ria ny Pie kar skiej
pod sta wo wy mi za sa da mi ety ki bran żo wej
po win ny być lo jal ność, wy so ki stan dard
ofe ro wa nych usług oraz stan da ry za cja
pra cy agen cji even to wych. To wła śnie pro -
fe sjo na lizm usług i kre atyw ność ofer ty jest
dla niej pod sta wo wym czyn ni kiem przy
wy bo rze ze wnętrz nych part ne rów do or -
ga ni za cji even tu. Rów nież w trak cie re ali -
za cji sta ra się na bie żą co we ry fi ko wać 
i nad zo ro wać do staw ców. We dług Ad ria -
ny Pie kar skiej naj waż niej szy mi i naj bar -
dziej pa lą cy mi pro ble ma mi bran ży są bar -
dzo ma ła ilość pro fe sjo nal nych i rze tel -
nych firm oraz pod wy ko naw ców, pra wo
po dat ko we, a tak że cię cie kosz tów even -
tów, co owo cu je omi ja niem agen cji even -
to wych przez fir my.

Naj więk szą sa tys fak cje czu je, gdy jej ze spół
od no si suk ces i jest on przy tym do ce nio ny.
Wy znacz ni kiem suk ce su jest dla niej osią -
gnię ty cel, a pie nią dze je dy nie środ kiem do
je go osią gnię cia. 

Ba rie ry kul tu ro we prze kra cza, gdyż jest
cie ka wa świa ta i lu dzi. A jak sa ma twier dzi
każ da ba rie ra ha mu je roz wój, któ ry jest
dla niej bar dzo istot ny za rów no w prze -
strze ni biz ne so wej, jak i pry wat nej. 

Czyn nie uczest ni czy w dzia ła niach 
CSR na ca łym świe cie. Pod czas każ de go
wy jaz du in cen ti ve sta ra się wspól nie 
z klien ta mi i pra cow ni ka mi re ali zo wać 
ele men ty zwią za ne z po li ty ką cor po ra te
so cial re spon si bi li ty. 

Kama Kowalczyk 
event director, Havas Engage Warsaw

Adriana Piekarska
general manager, Exclusive Event

Krzysztof Pobożniak
prezes zarządu, Haxel Events & Incentive
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Mi le na Rut kow ska jest zwią za na z bran -
żą ryn ku spo tkań od bli sko de ka dy. W tym
cza sie mia ła oka zję or ga ni zo wać wie le
mię dzy na ro do wych kon fe ren cji szko leń,
stu dy to urs i even tów. Nie ob ca jest jej tak -
że pra ca przy or ga ni za cji tar gów usług dla
biz ne su, czy eu ro pej skiej aka de mii or ga ni -
za to rów kon fe ren cji i kon gre sów. Współ -
two rzy ła 7 wy dań kom pen dium wie dzy
pla ni stów kon fe ren cji – ka ta log obiek tów i
usług kon fe ren cyj nych Me eting sPo -
land.pl. Od 2010 ro ku ja ko współ wła ści -
ciel ka agen cji even to wej Ra dar Events
zre ali zo wa ła dzie siąt ki pro jek tów dla
klien tów biz ne so wych, sta ra jąc się pra co -
wać we dług slo ga nu wy ra ża ją ce go mi sję
fir my: na mie rzy my twój suk ces. Dzię ki
sze ro kim kon tak tom biz ne so wym ma

moż li wość two rze nia dla swo ich klien tów
ofert „szy tych na mia rę” w bar dzo roz sąd -
nym prze dzia le fi nan so wym. Ne go cju jąc
pre fe ren cyj ne staw ki u pod wy ko naw ców
oraz dzia ła jąc ja ko part ner, a nie pod wy -
ko naw ca, sta ra się do ra dzać klien to wi ja -
ki mi na rzę dzia mi wspól nie mo gą osią -
gnąć wy zna czo ny cel.  Dzię ki kil ku let niej
ob ser wa cji śro do wi ska bran żo we go za -
uwa ża wie le je go pro ble mów. We dług niej
naj waż niej szy mi z nich są obec nie zbyt
du ża ilość sto wa rzy szeń i bran żo wych
związ ków dzia ła ją cych każ dy so bie i nie
szu ka ją cych wspól nych roz wią zań, pod -
kra da nie so bie przez agen cje pro jek tów,
wy sy ła nie za py tań przez kor po ra cje do
zbyt du żej licz by or ga ni za to rów oraz wy -
dłu żo ne ter mi ny płat no ści.  

Moż na po wie dzieć, że dro ga za wo do -
wa, któ ra do pro wa dzi ła Ar tu ra Szul ca do
sta no wi ska dy rek to ra He vent by ła barw -
na i za wi ła. Pra co wał w bar dzo wie lu
miej scach – przy kła do wo je go pierw szym
do świad cze niem za wo do wym by ła sprze -
daż ksią żek. Miał wte dy 14 lat. Jed nak ko -
lej ne eta py ka rie ry co raz sil niej wią za ły
je go lo sy z bran żą ryn ku spo tkań. 

W 2004 ro ku ob jął sta no wi sko me na dże -
rem re stau ra cji i pen sjo na tów Si lve ret ta,
Go spo da Pol ska w Szczyr ku. Dwa la ta
póź niej zo stał me na dże rem Ośrod ka Kon -
fe ren cyj ne go „Ko cierz” – Tar ga ni ce, a na -
stęp nie me na dże rem „Obe rża Pod ko wa”
w By strej i „Karcz ma w Ko mo ro wi cach”.
W 2009 ro ku ob jął sta no wi sko dy rek to ra

w fir mie Cen trum Atrak cji. W swo jej pra -
cy sta ra się kie ro wać za sa dą: „im pre zy
two rzą lu dzie i ich pa sja do kre owa nia
nie sa mo wi tych wy da rzeń”. Pa sję tą do -
strze ga ją też klien ci fir my, któ rzy bar dzo
czę sto ko men tu jąc współ pra cę z He vent
mó wią, że mi ło im pra co wać z ze spo łem,
któ ry lu bi to co ro bi i do sko na le się przy
tym ba wi. Re ali zo wa ne wy da rze nie jest
dla nie go za wsze za da niem, któ re trze ba
wy ko nać jak naj le piej, a nie za da niem, na
któ rym moż na jak naj wię cej za ro bić. 
Ta ką po sta wę do ce ni ło już wie lu klien -
tów, mię dzy in ny mi: Net Gal wa no tech ni -
ka -Elec tro po li, BPSC, Kum man, We del,
Pa łac Czar ny Las, Ho tel Ire na Eris, Par -
kho tel Vien na, Lidl, Re al czy MTE. 

Jej ka rie ra od za wsze zwią za na by ła z
po dró ża mi i od kry wa niem świa ta. Po
ukoń cze niu stu diów na Wy dzia le Dzien -
ni kar stwa i Na uk Po li tycz nych zwią za ła
swo je lo sy z bran żą tu ry stycz ną, po cząt -
ko wo pra cu jąc w ma ga zy nach „Świat i
Po dró że” oraz „Voy age”. Ko lej ny mi eta -
pa mi ka rie ry by ła trzy let nia współ pra ca
z Fly Away oraz de ka da w fir mie Blue
Sky. W 2009 ro ku przy szedł czas na za -
ło że nie wła snej agen cji. 

Jak sa ma twier dzi jej fir mę na tle kon -
ku ren cji wy róż nia ją la ta do świad czeń
ze spo łu i ela stycz ność we współ pra cy.
Ale to nie je dy ne atu ty. Agen cja sta wia
na pierw szym miej scu kre atyw ność od -
po wie dzial ność i cią gły roz wój, ofe ru jąc
kom plek so wą ob słu gę wy da rzeń, w tym

rów nież wspar cie sprze da ży. Dzię ki te -
mu Agniesz ka Sło wik mo że po szczy cić
się zdo by ciem ta kich klien tów jak: 
Ca strol, Me tLi fe Am pli co, Wy bo ro wa,
Po lkom tel, czy wy gra nym ostat nio prze -
tar giem na 2-let nią współ pra cę in cen ti -
ve z Oran ge. Jed ną z waż niej szych za -
sad wy da rzeń or ga ni zo wa nych przez
Agniesz ką Sło wik jest bez pie czeń stwo. 

Wal czy o to, by biu ra, któ re or ga ni zu -
ją in cen ti ve, mia ły od po wied nio wy so -
kie gwa ran cje. Sa ma pła ci wy so kie
skład ki, ma jąc gwa ran cję na po zio mie
870 000 zł. Uwa ża, że naj więk szym pro -
ble mem bran ży jest sza ra stre fa, czy li
or ga ni zo wa nie wy jaz dów tu ry stycz -
nych/in cen ti ve przez fir my nie ma ją ce
kon ce sji. 

Naj więk szy wpływ na jej ży cie za wo do we
mia ła de cy zja o za ło że niu wraz ze
wspólnikiem agencji. Wy znacz ni kiem suk ce -
su jest dla niej sa tys fak cja i ra dość z pra cy
wy ko ny wa nej za go dzi we wy na gro dze nie. 

Największą satysfakcję czuje, gdy końcowa
ankieta po wyjeździe jest w 100% na tak,  
a jeszcze większą za każdym razem, gdy
wygrywa przetarg na naprawdę fajną
imprezę. Zawsze znajdzie czas na partyjkę
golfa w towarzystwie przyjaciół. 

Mi mo że ni gdy nie py tał swo ich współ pra -
cow ni ków o to, jak go po strze ga ją, ma na -
dzie ję, że jest to ob raz oso by z pa sją, któ ra
dość nie ty po wo pod cho dzi do re ali zo wa -
nych wspól nie pro jek tów. 

Milena Rutkowska
dyrektor zarządzająca, Radar Events 

Agnieszka Słowik
prezes zarządu, Flower Travel 

Artur Szulc
dyrektor, Grupa Eventowa Hevent
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Ukoń czy ła tu ry sty kę i re kre ację na po -
znań skiej Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz -
ne go. Przy naj mniej kil ka ra zy w ro ku
bie rze udział w szko le niach z za kre su
mar ke tin gu i sprze da ży, PR czy Re ve nue
Ma na ge men tu. Uczest ni czy tak że w wy -
da rze niach bran ży MI CE, w tym w waż -
niej szych im pre zach tar go wych i kon fe -
ren cyj nych. 

Po cząt ki ka rie ry za wo do wej Pau li ny
Kac per skiej to sta no wi sko re cep cjo nist ki,
na stęp nie spe cja li sty ds. sprze da ży, a póź -
niej tak że mar ke tin gu. Jak przy zna je nie
jest jej ob ca rów nież pra ca w dzia le ga stro -
no mii czy służ by pię ter. Obec nie, ja ko dy -
rek tor mar ke tin gu i sprze da ży w Gru pie
Ho te lo wej Mo lo od po wia da za dzia ła nia
re kla mo we, pro mo cyj ne, PR, me dia re la -

tions oraz sprze daż dla wszyst kich czte -
rech obiek tów, ja kie wcho dzą w skład sie -
ci. Sprze da wa ne przez nią wy da rze nia 
to głów nie szko le nia, kon fe ren cje oraz
even ty, gro ma dzą ce od 10 do na wet 400
osób, w za leż no ści od ro dza ju im pre zy 
i po trzeb zgła sza nych przez klien tów. 
W przy pad ku ple ne ro wych pik ni ków licz -
ba ta jest jesz cze więk sza i się ga kil ku 
ty się cy uczest ni ków. Zda niem Pau li ny
Kac per skiej pa lą cym pro ble mem bran ży
w obec nych cza sach jest skraj ne i za ni ża -
nie cen – kie dy sy tu acja go spo dar cza w
Pol sce ule gnie po pra wie, bar dzo trud no
bę dzie wró cić do sta wek sprzed kry zy su.
Jak przy zna je, do pra cy naj bar dziej mo ty -
wu ją ją do bre wy ko ny wa nie obo wiąz ków
oraz uzna nie w oczach prze ło żo nych. 

Swo ją przy go dę z bran żą ho te lar ską
roz po czął w 2002 ro ku. Pra co wał wte dy
ja ko kel ner w war szaw skim Ra dis son
SAS Cen trum Ho tel. Na stęp nie awan so -
wał na kie row ni ka zmia ny, póź niej na re -
cep cjo ni stę, by w koń cu za jąć się sprze da -
żą kor po ra cyj ną, kie ru jąc sek to rem od po -
wia da ją cym za te dzia ła nia. Osią ga ne
suk ce sy zaowocowały awansami. 

Obec nie pia stu je sta no wi sko za stęp cy
dy rek to ra sprze da ży i mar ke tin gu w ho te -
lach Ra dis son Blu Cen trum i So bie ski.
Do je go obo wiąz ków na le ży za rzą dza nie
ak tyw ną i ofen syw ną sprze da żą oraz
mak sy ma li za cja przy cho dów ho te li po -
przez re ali za cję usta lo nych wcze śniej pla -

nów biz ne so wych. Je go sta li klien ci re -
pre zen tu ją przede wszyst kim bran że ta kie
jak far ma cja, FMCG, ban ko wość i fi nan -
se. Jak przy zna je Piotr Len czew ski naj -
waż niej szą ro lę w opty ma li za cji bu dże tu
dla klien ta od gry wa przede wszyst kim do -
kład ne po zna nie je go ocze ki wań. To po -
zwa la na okre śle nie cha rak te ru ma ją cej
się od być im pre zy i skon stru owa nie na tej
pod sta wie wła ści wej ofer ty, od po wia da ją -
cej po trze bom zle ce nio daw cy. Biz nes jest
dla nie go sy no ni mem do brych re la cji
mię dzy ludz kich. 

Do pra cy naj bar dziej mo ty wu ją go osią -
ga ne suk ce sy oraz no we wy zwa nia, z któ -
ry mi trze ba się zmie rzyć. 

Ka rie rę za wo do wą roz po czę ła w Ho te lu
Or bis Mron go via. Jak sa ma przy zna je na
po cząt ku nie zna ła spe cy fi ki pra cy w
bran ży ho te lar skiej, z któ rą ze tknę ła się
wte dy po raz pierw szy. Bar dzo szyb ko ze
sta ży sty awan so wa ła jed nak na młod sze -
go re cep cjo ni stę, a póź niej na re cep cjo ni -
stę i dys po nen ta. 

W mię dzy cza sie zre ali zo wa ła tak że kurs
wa lu to wy i zda ła eg za min z ję zy ka an giel -
skie go. Jej sta ra nia zo sta ły do ce nio ne i po
kil ku la tach z pra cy w re cep cji Ewa Kop -
ciew ska prze nio sła się do dzia łu mar ke -
tin gu i sprze da ży. W mię dzy cza sie ukoń -
czy ła stu dia z za kre su Ani ma cji Tu ry sty ki
i Re kre acji. Zaj mo wa ła się mar ke tin giem,
ale tak że re ali za cją kon fe ren cji, re zer wa -
cją in dy wi du al ną, two rze niem pa kie tów

wy po czyn ko wych i pla nów stra te gicz -
nych. W stycz niu 2011 ro ku otrzy ma ła
pro po zy cję pra cy w no wym ho te lu – St.
Bru no, któ ry wte dy był jesz cze w trak cie
bu do wy. Obec nie pra cu je nad tym, aby
obiekt stał się jed nym z naj lep szych w re -
gio nie i w ca łej Pol sce. Usta la ce le i nad -
zo ru je wdra ża nie pla nów mar ke tin go -
wych, ba da dzia łal ność kon ku ren cji, 
w ce lu za pew nie nia mak sy mal ne go wy ko -
rzy sta nia moż li wo ści ryn ko wych oraz
kreu je po li ty kę pro mo cyj ną i ce no wą fir -
my. Z uwa gi na fakt, że wpro wa dza ła ho -
tel na ry nek, Kop ciew ska by ła rów nież
od po wie dzial na za stwo rze nie struk tu ry
or ga ni za cyj nej w in nych dzia łach oraz
pro wa dzi ła re kru ta cję pra cow ni ków na
róż ne sta no wi ska. 

Pod sta wo we za sa dy bran żo wej ety ki to we -
dług niej dzia ła nie fa ir play oraz współ pra ca 
i do bre sto sun ki z kon ku ren cją. Biz nes uwa -
ża za sy no nim ist nie nia, spo tkań z cie ka wy -
mi ludź mi, cią głe go ucze nia się i ob ser wo -
wa nia wy mier nych wy ni ków wła snej pra cy. 

Współ pra cow ni cy po strze ga ją Ewę Kop -
ciew ską ja ko pro fe sjo na list kę, ale tak że pa -
sjo nat kę swo je go za wo du i oso bę z du żym
po czu ciem hu mo ru. W co dzien nej pra cy
sta ra się sto so wać życiową zasadę fa ir play. 

W swo ich dzia ła niach dba o re ali za cję za dań
z za kre su CSR. Był au to rem pierw sze go 
w Pol sce pa kie tu kon fe ren cyj ne go, któ ry 
w 100% of f se to wał wy two rzo ny dwu tle nek
wę gla zwią za ny z or ga ni za cją even tów. 

Paulina Kacperska
dyrektor marketingu i sprzedaży, Grupa Hotelowa Molo 

Ewa Kopciewska
kierownik marketingu i sprzedaży, Hotel St. Bruno 

Piotr Lenczewski
zastępca dyrektora sprzedaży i marketingu,
Radisson Blu Centrum/Radisson Blu Sobieski
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Jest ab sol wen tem Wy dzia łu Ma te ma ty ki,
Fi zy ki i Che mii Uni wer sy te tu Gdań skie go.
Ukoń czył rów nież po dy plo mo we stu dia z
za kre su or ga ni za cji i za rzą dza nia spor tem
w Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go i
Spor tu im. Ję drze ja Śnia dec kie go w Gdań -
sku, uzy sku jąc dy plom menadżera spor tu.
Po ukoń cze niu stu diów był asy sten tem i
wy kła dow cą na Po li tech ni ce Gdań skiej,
póź niej roz po czął tak że pra cę w Ra diu
Gdańsk. W 2000 ro ku ob jął funk cję rzecz -
ni ka pra so we go Aka de mii Wy cho wa nia
Fi zycz ne go i Spor tu. Z Ha lą Spor to wo -Wi -
do wi sko wą „Gdy nia” zwią zał się w 2008
ro ku. Pia sto wał tam sta no wi sko za stęp cy
dy rek to ra, by za le d wie po kil ku mie sią -
cach awan so wać na dy rek to ra ca łe go
obiek tu. Jest od po wie dzial ny za ca łość go -

spo dar ki fi nan so wej ha li, or ga ni zo wa nie
jej pra cy i re pre zen to wa nie na ze wnątrz, a
tak że wy da wa nie we wnętrz nych ak tów
praw nych, de cy do wa nie o spra wach oso -
bo wych i nad zór nad pra cą po szcze gól -
nych dzia łów. W za rzą dza nym przez nie go
obiek cie w ubie głym ro ku od by ło się w su -
mie 97 im prez, w któ rych wzię ło udział
łącz nie po nad 200 tys. osób. Co istot ne, za -
rzą dza ny przez Mach ni kow skie go obiekt
re gu lar nie bie rze udział w tar gach bran ży
MI CE. De biut miał miej sce w 2011 ro ku w
cza sie „Tar gów Event”, gdzie od ra zu uda -
ło się zdo być wy róż nie nie w kon kur sie na
naj lep szą ofer tę tar go wą. W cza sie te go -
rocz nej edy cji tej że im pre zy by ło jesz cze le -
piej, ha la zdo by ła I Na gro dę Tar gów w ka -
te go rii Ho te le i obiek ty even to we.

Za rzą dza 9-oso bo wym ze spo łem dzia łu
sprze da ży kon fe ren cji i ban kie tów. Or ga -
ni zo wa ne przez nią w ho te lu wy da rze nia
to głów nie wszel kie go ro dza ju im pre zy
kor po ra cyj ne, ta kie jak mię dzy na ro do we
kon fe ren cje i kon gre sy, se mi na ria otwar -
te, spo tka nia ka dry za rzą dza ją cej, szko le -
nia, spo tka nia in te gra cyj ne i pro mo cyj ne,
pre zen ta cje pro duk tów, kon fe ren cje pra -
so we, ga le czy uro czy ste ko la cje. Sza cun -
ko wo jest to oko ło 1,5 tys. wy da rzeń w
ska li ro ku, gro ma dzą cych w za leż no ści od
ro dza ju im pre zy od 10 do na wet 700 osób.
Iwo na Ma ru sa ukoń czy ła stu dia ma gi ster -
skie na kie run ku Tu ry sty ka i Re kre acja w
za kre sie go spo dar ki tu ry stycz nej w Wyż -
szej Szko le Eko no micz nej w War sza wie.

Bie rze tak że czyn ny udział w tar gach
bran żo wych, w tym w im pre zach IMEX 
i EIBTM. Jej zda niem bo lącz ka mi nę ka ją -
cy mi ca łą bran żę są w dal szym cią gu zbyt
zło żo ne pro ce sy de cy zyj ne, uni ka nie
szcze rej kon fron ta cji po mię dzy part ne ra -
mi biz ne so wy mi oraz „ko lek cjo no wa nie”
ofert, za miast kon cen tra cj na re ali za cji
po trzeb. 

Z war szaw skim ho te lem In ter con ti nen -
tal zwią za na jest od 2007 ro ku. Wcze śniej
pra co wa ła w na le żą cym do Star wo od
Gro up, Le Roy al Me ri dien Bri stol Ho tel
oraz w Ho te lu Kon stan cja w Kon stan ci nie
Je zior nej. Do pra cy naj bar dziej mo ty wu je
ją sa mo dziel ność w po dej mo wa niu de cy -
zji oraz za ufa nie ze stro ny prze ło żo nych. 

Biz nes po strze ga ja ko sy no nim roz trop -
no ści i wy czu cia.  Z wy kształ ce nia jest
praw ni kiem i an gli stą. Przed roz po czę -
ciem pra cy w Con do ho tels Ma na ge ment
pra co wał w Bush Gar dens US, Gru pie Ho -
te lo wej Or bis i Ac cor Gro up. Ja ko dy rek tor
ds. klien tów klu czo wych, od po wia da za
kon tak ty i na wią zy wa nie re la cji z kon tra -
hen ta mi. Ba zu jąc na do świad cze niach
zdo by tych w cią gu ostat nich czte rech lat,
czy li od roz po czę cia dzia łal no ści pro jek tu,
jak rów nież mię dzy na ro do wym know
how, or ga ni zu je w Con do ho tels wy da rze -
nia MI CE każ de go ty pu. Są to m.in. kon fe -
ren cje, kon gre sy, mo du ły szko le nio wa,
sym po zja, se mi na ria, wy sta wy, re ci ta le itp.
W ro ku od by wa się do 50. te go ty pu im -
prez, któ re gro ma dzą w za leż no ści od ro -

dza ju jed no ra zo wo do 150 uczest ni ków.
Do pra cy naj bar dziej mo ty wu je Do mi ni ka
Mar kow skie go moż li wość kre owa nia rze -
czy wi sto ści, któ ra na stęp nie ma szan sę
stać się pro duk tem ide al nym. W tzw. no -
wo cze snym ho te lar stwie na pol skim ryn ku
do strze ga zna czą ce bra ki na po zio mie
warsz ta to wym, w szcze gól no ści po za
ośrod ka mi wiel ko miej ski mi. Wie dza o no -
win kach i ak tu al nych, mię dzy na ro do wych
tren dach bran żo wych po za obiek ta mi sie -
cio wy mi prak tycz nie nie ist nie je. 

We dług Do mi ni ka Mar kow skie go jest to
spo wo do wa ne za nie dba niem już na po zio -
mie przy go to wa nia do za wo du, czy li w
szko łach kie run ko wych. Pod sta wo wym
wy znacz ni kiem bran żo wej ety ki jest dla
nie go dy plo ma cja. 

Do pra cy mo ty wu je go rywalizacja z in ny mi
obiek ta mi spor to wo -wi do wi sko wy mi, pro -
wa dzo na w du chu fa ir play oraz za an ga żo -
wa nie i kre atyw ność współ pra cow ni ków.  

W po dej ściu do ob słu gi klien ta i pro po no -
wa nych mu roz wią zań, je dy ny mi ogra ni cze -
nia mi ja kie jest so bie w sta nie wy obra zić, są
prze pi sy bez pie czeń stwa i bu dżet. Naj więk -
szy wpływ na ży cie za wo do we miał staż ho -
spi ta li ty, ja ki od był w cza sie stu diów w USA.

Dba łość o za cho wa nie stan dar dów, tro ska 
o po trze by klien ta, ela stycz ność i kom plek -
so wość pro po no wa nych roz wią zań – to
zda niem Iwo ny Ma ru sy wy znacz ni ki naj wyż -
sze go stan dar du usług, ja kie mo że za pro po -
no wać obiekt ho te lo wy i kon fe ren cyj ny. 

Mariusz Machnikowski
dyrektor, Hala Sportowo-Widowiskowa „Gdynia”

Dominik Markowski
dyrektor ds. klientów kluczowych, Condohotels Management (do 31.12.2012 r.)

Iwona Marusa
dyrektor działu konferencji i bankietów, Intercontinental Warszawa
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Ukoń czył Wy dział Pra wa na Uni wer sy te -
cie Gdań skim. Pra co wał w ho te lach Ve la -
ves we Wła dy sła wo wie, Nad mor skim w
Gdy ni, Max w Ustro niu Mor skim i Re mes
w Opa le ni cy. Obec nie, ja ko dy rek tor mar -
ke tin gu i sprze da ży w ho te lu Mi stral Sport
w Gnie wi nie od po wia da za re la cje i kon -
tak ty z klu czo wy mi klien ta mi, a tak że kre -
owa nie i wdra ża nie stra te gii mar ke tin go -
wej oraz po li ty ki sprze da żo wej. Oprócz
szko leń, kon fe ren cji, ban kie tów czy bie -
siad sta ro pol skich, re pre zen to wa ny przez
nie go obiekt da je moż li wość re ali za cji du -
żych im prez ze wnę trzych o cha rak te rze
spor to wym, z wy ko rzy sta niem bo isk pił -
kar skich, sta dio nu lek ko atle tycz ne go, pły -
wal ni czy ha li spor to wej. Naj więk szym
wy da rze niem w hi sto rii te go funk cjo nu ją -

ce go nie speł na dwa la ta ho te lu by ło gosz -
cze nie Mi strzów Eu ro py i Świa ta – czy li
pił kar skiej re pre zen ta cji Hisz pa nii w cza -
sie Mi strzostw Eu ro py w Pił ce Noż nej Eu -
ro 2012. Głów ny mi klien ta mi Mi stral
Sport są m.in. PZU, In ter risk, Uni wer sy tet
Gdań ski, Po li tech ni ka Gdań ska, Lo tos czy
Ener ga S.A. 

Zda niem Da riu sza To kar skie go, jed nym
z głów nych spo so bów ra dze nia so bie z
ogra ni czo ny mi bu dże ta mi klien tów jest
po szu ki wa nie al ter na tyw nych roz wią zań,
bez ob ni ża nia ja ko ści świad czo nych usług.
Jak po ka zu je do świad cze nie, mi mo że nie
jest to za da nie ła twe, to jed nak moż li we do
wy ko na nia. Pod sta wo wy mi wy znacz ni -
kiem ety ki w biz ne sie jest dla nie go prze -
strze ga nie za sad uczci wo ści i rze tel no ści. 

W bran ży tar go wo -kon gre so wej dzia ła
od po nad 20 lat. Naj pierw w la tach
1992–1995 w Cra cow Expo Cen tre, póź -
niej od ro ku 1996 w fir mie Tar gi w Kra -
ko wie, ja ko jej udzia ło wiec i czło nek za -
rzą du. Pod le ga jej dział kon gre sów i
usług tu ry stycz nych, współ pra ca mię -
dzy na ro do wa oraz dzia ła nia ko mer cyj ne
zwią za ne z uru cho mie niem no we go
obiek tu EXPO Kra ków. Od 2008 ro ku
rów no cze śnie jest dy rek to rem za rzą dza -
ją cym i człon kiem za rzą du easy Fa irs Po -
land, stwo rzo nej przez Tar gi w Kra ko -
wie oraz gru py easy Fa irs NV z Bel gii.
Ewa Woch z wy kształ ce nia jest ma gi -
strem hi sto rii. W cią głym roz wo ju za wo -
do wym bar dzo po ma ga jej udział w do -

rocz nych kon gre sach sto wa rzy szeń UFI
i IC CA. Wy da rze nia te po zwa la ją na po -
zna nie cie ka wych lu dzi i na wią za nie
cen nych kon tak tów biz ne so wych, ale
tak że na wy mia nę wza jem nych do świad -
czeń i ro ze zna nie w naj now szych, świa -
to wych tren dach obo wią zu ją cych w
bran ży. 

Ewa Woch dzie li się rów nież wie dzą 
z in ny mi – kil ka ra zy w ro ku pro wa dzi wy -
kła dy dla stu den tów Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go w Kra ko wie na te mat mar ke tin -
gu tar go we go. Bu dże ty prze zna czo ne
przez klien tów na or ga ni za cje im prez sta -
ra się opty ma li zo wać po przez przed sta -
wia nie do dat ko wych, al ter na tyw nych roz -
wią zań dla za pro po no wa nych usług. 

Ka rie rę za wo do wą za czy nał w dzia le
sprze da ży bez po śred niej i mar ke tin gu fir -
my IN EA S.A., któ ra jest jed nym z naj -
więk szych al ter na tyw nych ope ra to rów te -
le ko mu ni ka cyj nych w Wiel ko pol sce. Jak
przy zna je, za za ro bio ne pie nią dze czę sto
wy jeż dżał do Nor we gii. To wła śnie tam
za in te re so wał się bran żą MI CE i wy ko -
rzy sta niem te go na rzę dzia przez fir my i
kor po ra cje. 

Od 1,5 ro ku zwią za ny z Kra iną Kon fe -
ren cji i Wy po czyn ku Olan dia. Do je go za -
dań na le ży m.in. two rze nie ba zy klien -
tów, ne go cja cje i sprze daż bez po śred nia,
pla no wa nie dzia łań mar ke tin go wych,
kre owa nie i pi lo to wa nie ze wnętrz nych
dzia łań pro mo cyj nych, a tak że dba nie o
wi ze ru nek obiek tu i dzia ła nia zwią za ne z

e -mar ke tin giem. Bie rze udział w kon fe -
ren cjach i tar gach bran żo wych. Obec nie
za an ga żo wa ny jest tak że w pro jekt pro -
mu ją cy ini cja ty wę MI CE Sport & Biz nes,
któ ry po le ga na wy ko rzy sta niu po ten cja łu
baz ho te lo wych dla spor tu w Wiel ko pol -
sce. Cho dzi o obiek ty po ło żo ne w ma łej
od le gło ści od sie bie, któ re mo gą słu żyć
jed no cze śnie do przy go to wań dru żyn
spor to wych do se zo nu, a przy oka zji or ga -
ni za cji cie ka wych even tów o te ma ty ce
spor to wej. Współ pra cow ni cy po strze ga ją
Tom cza ka ja ko sym pa tycz ne go ko le gę, na
któ rym za wsze mo gą po le gać. Mi mo na -
tło ku obo wiąz ków za wo do wych za wsze
znaj dzie czas dla ro dzi ny, zna jo mych
oraz swo ich pa sji spor to wych, przede
wszyst kim na pił kę noż ną.

Wy róż ni kiem ja ko ści świad czo nych przez
ho tel usług jest du ża ilość uzy ski wa nych 
re ko men da cji i, co waż niej sze, spo ro 
po wra ca ją cych klien tów, któ rzy chcą 
or ga ni zo wać swo je ko lej ne im pre zy 
wła śnie w ho te lu Mi stral Sport. 

Je go zda niem pro ble mem blo ku ją cym roz -
wój współ cze snej bran ży MI CE są po ja wia -
ją ce się umo wy lo jal no ścio we.  Spo tka nia fir -
mo we sta ną się co raz mniej sze i krót sze,
dla te go według niego mu si za ist nieć kon ku -
ren cyj ne part ner stwo obiek tów.

W za rzą dza nym przez nią obiek cie od by wa -
ją się re gu lar ne tar gi ka len da rzo we. Naj -
więk szą im pre zą, któ ra do tej po ry mia ła 
tu miej sce, były Kra kow skie Tar gi Książ ki.
Ich 16. edy cja zgro ma dzi ła po nad 500 
wy staw ców i 35 tys. zwie dza ją cych. 

Dariusz Tokarski
dyrektor marketingu i sprzedaży, Hotel Mistral Sport

Marcin Tomczak
koordynator marketingu i turystyki biznesowej, Kraina Konferencji i Wypoczynku Olandia

Ewa Woch
wiceprezes zarządu, Targi w Krakowie
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Sa ra jest sto sun ko wo no wą po sta cią na are -
nie bran ży spo tkań, jed nak we szła do niej z
du żym roz ma chem. Od po wie dzial na za
otwar cie miej skie go cen trum kon gre so we go
ICE w Kra ko wie w spo sób wy so ce pro fe sjo -
nal ny i bar dzo biz ne so wy oraz z peł nym za -
an ga żo wa niem po de szła do swo je go za da -
nia. Wy ko rzy stu je wszyst kie swo je re la cje do
sprze da ży cen trum, któ re jesz cze nie ist nie je.
Sta ła się praw dzi wym am ba sa do rem Pol ski i
Kra ko wa. Świa do ma bra ku zna jo mo ści
wszyst kich aspek tów funk cjo no wa nia po dob -

nych obiek tów i sa mej bran ży, bez obaw kon -
sul tu je się z pro fe sjo na li sta mi i oso ba mi, któ -
re chcą dzie lić się swo im do świad cze niem. 
W dys ku sjach na te mat Sa ry po ja wi ło się
stwier dze nie, że „wpro wa dza wy so kie stan -
dar dy pra cy” i my ślę, że to okre śle nie do kład -
nie uj mu je ca ło kształt dzia łań, za któ re MPI
Po land chcia ło by ją wy róż nić. 

Za słu gu ją cą na szcze gól ną uwa gę am bi cją
Sa ry jest ścią gnię cie do Pol ski pre sti żo wej
kon fe ren cji MPI Eu ro pe an Me etings and
Events Con fe ren ce w 2016 ro ku. 

Nagradzamy zaangażowanie
Wojciech Liszka, prezes MPI Poland Club

Sa ra La mik od 9 lat jest zwią za na za wo -
do wo z Kra kow skim Biu rem Fe sti wa lo wym
(KBF). Zaj mo wa ła się tam pro mo cją i po zy -
ski wa niem spon so rów, oraz or ga ni za cją wi -
dow ni i re ali za cją im prez kul tu ral nych. 
Kie dy w 2007 ro ku za pa dła de cy zja, że 
KBF zo sta nie ope ra to rem ma ją ce go po -
wstać Cen trum Kon gre so we go (ICE Kra -
ków) za ję ła się tak że i tym te ma tem. 
Jest od po wie dzial na za pro mo cję, po zy ski -
wa nie klien tów oraz pla no wa nie przy szłej
dzia łal no ści obiek tu. Wspól nie z trzy oso bo -
wym ze spo łem spra wi ła, że ICE Kra ków
sta ło się roz po zna wal ną mar ką. 

Przy współ pra cy z Kra ków Co nven tion
Bu re au uda ło się jej tak że po zy skać ze -
wnętrz ne środ ki na dzia ła nia pro mo cyj ne 
i ba daw cze, na któ re w ra mach miej skie go
bu dże tu nie moż na by ło so bie po zwo lić. Jak
przy zna je, pol ska bran ża MI CE, cho ciaż
młod sza, funk cjo nu je po dob nie jak prze mysł
spo tkań w in nych kra jach na świe cie. Ogól -
no świa to we tren dy do ty czą ce prze my słu
spo tkań przed sta wia ne na mię dzy na ro do -
wych kon fe ren cjach do ty czą co raz czę ściej
tak że na sze go kra ju. Co raz więk sze jest za -
in te re so wa nie Pol ską ja ko de sty na cją MI CE
ze stro ny za gra nicz nych part ne rów, m.in.
dzię ki dzia ła niom pro mo cyj nym pro wa dzo -
nym przez Po land Co nven tion Bu re au.
Klien ci czę ściej zgła sza ją się z kon kret ny mi
za py ta nia mi. – Fir my i oso by, z któ ry mi się
sty kam z re gu ły wy ka zu ją się kom pe ten cją i
życz li wo ścią. Wi dać, że oso by, któ re funk -
cjo nu ją 
w bran ży od wie lu lat, ma ją ol brzy mie do -
świad cze nie i chcą się nim dzie lić. Na sta -

wie nie do po wsta ją ce go Cen trum Kon gre so -
we go jest po zy tyw ne – fir my cze ka ją aż za -
cznie dzia łać. Bran żow cy, z któ ry mi roz ma -
wiam ja sno for mu łu ją swo je ocze ki wa nia i
to też jest do bre, bo po zwa la się le piej przy -
go to wać do ro li ope ra to ra – mó wi Sa ra La -

mik. Do tych czas sku pia ła się na szu ka niu
klien tów „sto wa rzy sze nio wych” (głów nie 
z bran ży me dycz nej), od dru giej po ło wy
2013 ro ku, na rok przed uruchomieniem
ICE planuje skutecznie dotrzeć także do
klientów korporacyjnych.  

Wielka nadzieja branży spotkań  
ODKRYCIE MPI POLAND

Wykazuje się profesjonalizmem, a co ważniejsze także i niebywałą pasją oraz zaangażowaniem 
w podejmowane działania. Osiąga sukcesy mimo że promuje obiekt, który dopiero powstaje. 

Sara Lamik 
Krakowskie Biuro Festiwalowe, główny specjalista ds. centrum ICE

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 dru gi. 
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 zje o
uho no ro wa niu ty tu łem „Od kry cie Ro ku
MPI Po land” po dej mu je ka pi tu ła, w któ -
rej skład wcho dzi za rząd sto wa rzy sze nia.
Pa tro na t „MI CE Po land”.



MMIICCEE  PPOOLLAANNDD  ssttyycczzeeńń  2200113324

OSOBOWOŚĆ ROKU 2012 

Konferansjer musi nawiązać dialog z publicznością. Aby znaleźć wspólny język, trzeba dobrze poznać zainteresowania 

i oczekiwania odbiorców. O tajnikach prowadzenia udanych imprez rozmawiamy z Radkiem Brzózką.  

Rynek jest coraz bardziej dojrzały

Nie każ dy, na wet do bry ak tor czy gwiaz da te le wi -
zji spraw dza się w ro li kon fe ran sje ra. Co mu si mieć
w so bie ta ka oso ba, aby do brze po pro wa dzić im pre -
zę i za in te re so wać pu blicz ność? 

Naj waż niej sze, że by sa me mu do brze czuć się w tej
ro li. Fak tem jest, że na po cząt ku wie lu dzien ni ka rzy
te le wi zyj nych ma pe wien pro blem z pu blicz no ścią.
Jest to spo wo do wa ne tym, że naj czę ściej w stu diach
na gra nio wych oprócz ope ra to rów ka mer i kil ku re -
ali za to rów za sia da ją cych w re ży ser ce, nie ma zbyt
wie lu in nych osób. Kon takt z wi dza mi jest czy sto
wir tu al ny. Kie dy więc przy cho dzi sta nąć przed ży wą
pu blicz no ścią waż na jest od po wied nia re ak cja,
umie jęt ność do sto so wa nia się do no wej sy tu acji.
Cho dzi o to, aby za cząć ba wić się z wi dow nią i na -
wią zać z nią in te rak cję. Po zo sta nie w ro li pre zen te -
ra, trzy ma ją ce go się swo je go mo no lo gu i wy tycz -
nych nie spraw dzi się na pew no. 

Ale jest chy ba spo ra róż ni ca po mię dzy, si łą rze czy
bar dziej przy pad ko wą, pu blicz no ścią ze bra ną na
kon cer cie czy in nej du żej im pre zie roz ryw ko wej, a
uczest ni ka mi even tów fir mo wych? 

Klien ci bio rą cy udział w even tach fir mo wych to
tak że pu blicz ność. Aby do sto so wać się do nich trze -
ba jed nak w pierw szej ko lej no ści do brze wy czuć ich
ocze ki wa nia i po trze by. Waż ny jest re se arch. Po żą -
da ne emo cje bu dzą naj czę ściej kwe stie zwią za ne z
ich fir mą, bran żą, w któ rej pra cu ją czy dow ci py o
kon ku ren cji – te z re gu ły wy wo łu ją naj więk szy
aplauz. Krót ko mó wiąc na le ży po siąść od po wied nią
wie dzę, a po tem re ago wać spraw nie, pro fe sjo nal nie,
ale przy tym dow cip nie.

Czy to Pań ska re cep ta na uda ny event?
Jest jesz cze kil ka waż nych rze czy. Istot ne jest

przede wszyst kim usta le nie ro dza ju ma ją cej się od -
być im pre zy. Cho dzi o in for ma cje na te mat jej ce lu –
czy ma to być wy da rze nie czy sto roz ryw ko we, pre -
mie ra ja kie goś pro duk tu, pod su mo wa nie dzia łal no -
ści fir my itp. To de ter mi nu je dal sze dzia ła nia, jest
dla pro wa dzą ce go wska zów ką na co ma zwró cić
uwa gę, ja kie in for ma cje po wi nien prze ka zać, co
pod kre ślić. Nie ste ty klien ci czę sto nie zda ją so bie z
te go spra wy i nie prze ka zu ją ta kich klu czo wych
kwe stii. Póź niej mo że to pro wa dzić do róż nych nie -
ja sno ści, pro ble mów czy roz cza ro wań. Dla te go tak
istot ne jest umoż li wie nie do bre go re se ar chu – my ja -
ko pro wa dzą cy nie wie my o fir mie ty le, ile oso by w
niej za trud nio ne i w związ ku z tym mu si my mieć
szan sę pod szko lić się w tym za kre sie. Oprócz te go
trze ba wziąć pod uwa gę for mat even tu – czy bę dzie
utrzy ma ny w luź nej czy bar dziej ofi cjal nej at mos fe -
rze. Wła ści we do pa so wa nie czło wie ka do im pre zy to
je den z wa run ków suk ce su. 

Zgła sza jąc zle ce nie do ty czą ce pro wa dze nia ja kiejś
im pre zy kon tak tu je się z Pa nem naj czę ściej agen cja
even to wa czy bez po śred nio zle ce nio daw ca? 

Zle ce nio daw cy z re gu ły wo lą od dać re ali za cję swo -
ich im prez pro fe sjo na li stom i nie ba wią się sa mi we
wszyst kie dzia ła nia zwią za ne z ich przy go to wa niem.
Agen cje po za tym nie jed no krot nie wpły wa ją na
klien tów, na kła nia jąc ich do opty ma li za cji pew nych
za ło żeń czy zmian ele men tów sce na riu sza, któ re
wy ma ga ją po pra wy. Są więc or ga ni za to rem, ale i do -
brym do rad cą, dzię ki cze mu even ty zy sku ją na ja ko -
ści. Chcia łem na to miast prze strzec przed dzia łal no -
ścią ofe ro wa ną przez licz ne im pre sa ria ty ar ty stycz -
ne. Zle ce nio daw cy czę sto zgła sza ją się do ta kich po -
śred ni ków, my śląc, że są oni re pre zen tan ta mi
gwiazd, ce le bry tów, w tym nas kon fe ran sje rów. Nic
bar dziej myl ne go. To fir my, któ re wy pi su ją na swo -
ich stro nach al fa be tycz nie na zwi ska wszyst kich
moż li wych zna nych osób, a póź niej, po bie ra jąc za to
oczy wi ście pro wi zję, ofe ru ją ich da ne kon tak to we.
Co cie ka we naj czę ściej są to jed nak da ne po wszech -
nie zna ne i z ła two ścią moż na wy szu kać je w In ter -
ne cie. To zła i nie po trzeb na ro bo ta.

Czy jest ja kaś im pre za, któ ra szcze gól nie za pa dła
Pa nu w pa mięć?

Im pre zy i spo tka nia są bar dzo róż ne. Na pew no
wy da rze nia mi, któ re za pa da ją w pa mięć są te naj po -
waż niej sze. Ja kiś czas te mu bra łem udział w otwar -
ciu kli ni ki, któ ra ja ko jed na z nie licz nych po sia da
apa ra tu rę po zwa la ją cą usu wać gu zy mó zgu. Opo -
wie ści osób, któ re prze szły ta ki za bieg zro bi ły wte dy
na mnie ogrom ne wra że nie. W zu peł nie in nym kli -
ma cie – swo je go cza su mia łem przy jem ność pro wa -
dzić event utrzy ma ny w for mie te le tur nie ju, dla pra -
cow ni ków jed ne go z ban ków. Jej sce na riusz był bo -
daj jed nym z naj dłuż szych z ja kim się spo tka łem.
Im pre za by ła nie zwy kle ory gi nal na i do star czy ła
wie lu po zy tyw nych emo cji.  

Dzię ku ję za roz mo wę.
Mi chał Ka la rus

Ra dek Brzóz ka
Dzien ni karz te le wi zyj ny,
re por ter, pre zen ter
TVP1, zwią za ny tak że 
z TV Po lo nia, by ły dzien -
ni karz Ra dia Bis. Stu dio -
wał in for ma ty kę na Wy -
dzia le Elek tro ni ki i Tech -
nik In for ma cyj nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej.
Jak sam przy zna je, szyb ko
zdał so bie jed nak spra wę,
że to nie je go baj ka. 
Po sta no wił roz po cząć
stu dia na Wy dzia le Dzien -
ni kar stwa i Na uk Po li tycz -
nych UW. Wte dy rów -
nież po ja wi ła się ofer ta
pra cy w Pol skim Ra diu, 
a po pew nym cza sie w
TVP. Na an te nie TVP 
Po lo nia pro wa dził „Śnia -
da nie na pod wie czo rek”,
a w 2005 ro ku otrzy mał
ofer tę pra cy w po ran nym
pro gra mie TVP 1 „Ka wa
czy her ba ta”. Brał tak że
udział w in nych zna nych
pro duk cjach, m.in. współ -
two rząc „Prze bo jo wą
noc”, „Zło tą so bo tę” czy
Fe sti wal w Opo lu w 2007
ro ku. Dwa ra zy po pro -
wa dził fi na ły pol skich eli -
mi na cji do Kon kur su 
Pio sen ki Eu ro wi zji. Przy -
go to wy wał au tor ski 
pro gram po pu lar no nau -
ko wy „Jak to dzia ła?”
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CA TE GO RY: VE NUE MA NA GER  
WIN NER Mi chał Ko zak, ma na ging di rec tor
MCC Ma zur kas Con fe ren ce Cen tre & Ho tel
With plan ning the growth stra te gy of MCC Ma zur kas 
Con fe ren ce Cen tre & Ho tel**** among his ma in du ties,
Mi chał Ko zak pur su es the com pa ny’s opti mal de ve lop ment
and im pres si ve fi nan cial per for man ce. He su per vi ses the
im ple men ta tion of its most im por tant ta sks by co or di na ting
ac ti vi ties of the de part ments over se en by him: mar ke ting,
ga stro no my, ac ti ve sa les, con fe ren ces and ba nqu ets, 
re cep tion, fi nan ces, HR, en gi ne ering, ho use ke eping and 
IT – a to tal of 130 per ma nent em ploy ees. 

NO MI NE ES
Pau li na Kac per ska, mar ke ting and sa les di rec tor 
Mo lo Ho tel Gro up 
As the mar ke ting and sa les di rec tor of the Mo lo Ho tel 
Gro up Pau li na Kac per ska is re spon si ble for ad ver ti sing, 
pro mo tion, PR, me dia re la tions and sa les of all the fo ur 
ve nu es in c lu ded in the cha in. She spe cia li ses in sel ling tra ining
me etings, con fe ren ces and events at ten ded by 10 to even
400 par ti ci pants. 
Ewa Kop ciew ska, mar ke ting and sa les de part ment 
ma na ger, Ho tel St. Bru no 
With St. Bru no sin ce Ja nu ary 2011 Ewa Kop ciew ska de ter -
mi nes the ho tel’s go als, su per vi ses the re ali sa tion of its mar -
ke ting plans and ana ly ses the ac ti vi ty of the com pe ti tion 
to ta ke opti mal ad van ta ge of mar ket op por tu ni ties.  
Piotr Len czew ski, as si stant clu ster di rec tor of sa les 
and mar ke ting Ra dis son Blu Cen trum/Ra dis son 
Blu So bie ski
As the as si stant clu ster di rec tor of sa les and mar ke ting with
the Ra dis son Blu Cen trum and So bie ski ho tels Piotr Len -
czew ski ma na ges ac ti ve and of fen si ve sa les and opti mi ses
the ir re ve nu es by im ple men ting ad op ted bu si ness plans.  
Ma riusz Mach ni kow ski, di rec tor “Gdy nia” 
Sports and En ter ta in ment Hall
Ma riusz Mach ni kow ski is re spon si ble for all of the Hall’s 
fi nan cial ma na ge ment, over se es its ope ra tions and re pre -
sents it be fo re third par ties. “Gdy nia” Sports and En ter ta in -
ment Hall ho sted a to tal of 97 events in 2012 at ten ded by
mo re than 200,000 par ti ci pants.   
Do mi nik Mar kow ski, key ac co unt di rec tor 
Con do ho tels Ma na ge ment
As the key ac co unt di rec tor Do mi nik Mar kow ski is re spon -
si ble for con tacts and es ta bli shing re la tions with con trac ting
par ties. Ap ply ing the expe rien ce ga ined in the co ur se 
of the last fo ur years, he brings all sorts of MI CE events 
to Con do ho tels, i.a. con fe ren ces, con gres ses, tra ining 
me etings, sym po sia, se mi nars, exhi bi tions, re ci tals, etc. 
– up to 50 events each year. 
Iwo na Ma ru sa, di rec tor of co nven tion and 
ba nqu eting In ter con ti nen tal War sza wa
Iwo na Ma ru sa is the he ad of a ni ne -per son te am in char ge
of co nven tions and ba nqu ets sa les. The events ar ran ged 
at the ho tel pre do mi nan tly in vo lve all ty pe of cor po ra te
me etings, ap pro xi ma te ly 1,500 events a year dra wing 
– de pen ding on the ir ca te go ry – from 10 to 700 
par ti ci pants.  
Da riusz To kar ski, sa les and mar ke ting di rec tor 
Ho tel Mi stral Sport
Da riusz To kar ski is re spon si ble for re la tions and con tact
with key clients and the de ve lop ment and im ple men ta tion
of mar ke ting stra te gy and sa les po li cy. 
Mar cin Tom czak mar ke ting and bu si ness 
to urism co or di na tor Olan dia
Mar cin Tom czak’s ta sks in c lu de, i.a. de ve lo ping client da -
ta ba ses, ne go tia tions and di rect sa les, plan ning mar ke ting
ac ti vi ties, cre ating and over se eing exter nal pro mo tio nal 
in i tia ti ves, as well as su per vi sing the ve nue’s ima ge and its
e -mar ke ting -re la ted un der ta kings. Mar cin Tom czak al so
at tends con fe ren ces and tra de fa irs.  
Ewa Woch, vi ce pre si dent Tar gi w Kra ko wie
In vo lved in the tra de fa ir / con gress in du stry for mo re than
20 years now, Ewa Woch in tro du ces ad di tio nal, al ter na ti -
ve so lu tions for the pro po sed se rvi ces in or der to opti mi -
se the bud get as si gned by clients for par ti cu lar events.
With se ve ral options to cho ose from, her clients can 
se lect the best match for the ir pre fe ren ces. 

CATEGORY: CLIENT    
WIN NER Paweł Barski, marketing director
Ricoh Polska Sp. z o.o.
Mar ke ting di rec tor with Ri coh Pol ska sin ce Sep tem ber 2011
Pa weł  Bar ski suc ce eded in sta ging ma ny no te wor thy events
in 2012. Men tion is due to, e.g. the Na tio nal 
Bu si ness Con fe ren ce for Ri coh Au tho ri zed De alers, 
”Run for the Olym pic Ga mes” – Pro gram me for the Ad van -
ce ment of Ski Run ning un der the pa tro na ge of Ju sty na Ko -
wal czyk and an in cen ti ve trip for Ri coh em ploy ees. Sin ce
Bar ski con si ders growth to be a cru cial ele ment of work, he
tries to stay up -to -da te with the tra de press and whe ne ver
po ssi ble ta kes part in tra de me etings, tra ining me etings and
con fe ren ces. 

NO MI NE ES
Agnieszka Jaśkiewicz, training and development
manager, Generali 
As the training and development manager Agnieszka
Jaśkiewicz is responsible for training and development
programmes and company events for representatives of
Generali’s four Poland-based companies. She stages highly
diverse events attended by 5 to 1,200 participants, usually
Generali employees. 
Ewa Skrzypko, sales marketing coordinator, 
Department of Communication and Promotion,
MetLife Amplico
The professional career of Ewa Skrzypko has remained
connected with the Amplico Life S.A. life insurance company
ever since 1999. She has staged 15 company events in 2012,
vast majority of which involved conferences, incentive trips
and business meetings mostly targeted at salespersons and
business partners – as a rule, 15 to 500 participants. 
Jacek Wawrzonkowski, CAV training specialist 
Sony Central & Southeast Europe
Sony Europe Limited, Sp. z o.o., Poland branch 
As the CAV training specialist Jacek Wawrzonkowski is
involved in staging training meetings, conferences and trade
fairs of the sector of consumer electronic goods. A two-
week series of training meetings held in Estonia, Latvia and
Lithuania and attended by almost 200 participants was
among the crucial 2012 events arranged by
Wawrzonkowski. 
Katarzyna Salamończyk-Napierska, senior clerk 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 
As the senior clerk with Volkswagen Poznań Katarzyna
Salamończyk-Napierska is mainly involved in cooperation
with the academic milieu, the coordination of dual studies
and the recruitment of production workers.
Leszek Kurnicki, marketing and corporate
communication executive director, PKN Orlen S.A.
The tasks of Leszek Kurnicki include, i.a. overseeing the
implementation of activities in the field of advertising,
promotion, sponsoring, CSR and corporate identity,
overseeing the strategy and realisation of initiatives in the
field of corporate communication, as well as loyalty
programmes. 
Maciej Jesionowski, marketing manager, 
Deloitte Legal 
In 2012 Maciej Jesionowski mostly staged conferences and
seminars, with the exception of a May integration trip for
more than 400 Deloitte Tax Advisory and Legal Advisory
employees. CSR policy has a crucial role in the programmes
of events implemented by Jesionowski. 
Magdalena Lewandowska, internal communication 
and sales events director, Department of Sales
Development, AXA Polska
As the internal communication director Magdalena
Lewandowska is involved in communication with sales
networks, the development and implementation of events
aimed at them, as well as the standardisation of the work of
particular branches. 
Marek Fryczyński, senior manager, TUiR Warta S.A.
Marek Fryczyński’s tasks include supervising a sales
management team along with sales branch offices. Last year
he co-organised many events of all kinds, i.a. four foreign
trips attended by 20-150 participants, an event for more
than 200 guests and several major meetings and
conferences. 

CA TE GO RY: ORGANISER  
WIN NER Aleksandra Pietras, DMC Poland 
Aleksandra Pietras became seriously involved in the
meetings market after joining Haxel and founded DMC
Poland in 2004. She places emphasis on an individual
approach to each client and considers the fact that she
always listens intently to her clients’ needs and tries to
develop an event matching their requirements to be DMC
Poland’s main advantage, the very reason why it continues
to win new clients. 

NO MI NE ES
Adriana Piekarska, general manager, Exclusive Event
Adriana Piekarska arranges highly diverse events aimed at
employees, business partners and consumers, attended by
10 – 1,000 participants. Her professional goals include
making sure that the programmes of events staged by her
company match its CSR policy. 
Agnieszka Słowik, incentive tours director, 
Flower Travel 
Agnieszka Słowik claims that a highly experienced team and
a flexible approach to cooperation are what make her
company stand out against the competition. Predominantly
focusing on creativity, responsibility and ongoing progress,
the agency offers comprehensive event services, including
sales support. 
Artur Szulc, director, Hevent Event Group 
When doing business Artur Szulc always tries to follow the
rule ”meetings are created by people and their passion for
developing exceptional events”. This passion is also
recognised by the company’s clients that, when discussing
their cooperation with Hevent, often emphasise the
advantages of working with a team that actually enjoys what
it is doing and simultaneously has a great time. 
Damian Haftkiewicz, owner, Stereomatic
He believes that the largest drawback of the industry
involves the number of companies, whose approach,
incompetence, excessively profit-centric attitude and lack of
attention paid to clients’ needs all prove detrimental for the
market and the image of the MICE community. 
Kama Kowalczyk, event director, 
Havas Engage Warsaw
As the person in charge of a team implementing events for
the clients of Havas Engage Warsaw Kama Kowalczyk is
simultaneously responsible for one of the agency’s four main
specialisations – event marketing. With Havas Engage
Warsaw (formerly known as Euro RSCG 4D) since 2007,
she considers education and perfecting your own skills to be
of crucial importance. 
Krzysztof Pobożniak, owner, Haxel Events 
& Incentive
Krzysztof Pobożniak dedicated virtually his entire
professional career to Haxel and spent almost 20 years as its
president and a man co-creating the industry’s shape and
image. A member of many associations, including MPI,
Cracow Tourism Chamber, Oviation Global DMC, SOIT
and PATA, he is actively involved in key international and
Polish trade fairs, with particular emphasis on MICE events
(e.g. IMEX, EIBTM). 
Marta Dunin-Michałowska, president, Mea Group
In all of her events Marta Dunin-Michałowska tries to pay
particular attention to CSR. She is always eager to join both
those projects of her clients, who expect the development
of corporate social responsibility programmes, and CSR-
themed projects she implements as part of the agency’s
policy. 
Milena Rutkowska, managing director, Radar Events 
As the co-owner of the Radar Events agency since 2010
Milena Rutkowska has already implemented tens of projects
aimed at business clients, trying to follow the motto
expressing the company’s mission: ”Your success is our
target”. 
Radosław Bebłacz, general manager, Rubicon Media
Image events create the bulk of undertakings staged by
Radosław Bebłacz, with PR perceived as long-range activities
offering results in a long time perspective. This explains why
accomplishing adopted goals is synonymous for him with
long-term cooperation with a steady group of clients and the
references obtained in the process.
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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. 






