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Połączyła ich muzyka. Kiedy parę mie-
sięcy temu spotkali się w studiu muzycz-
nym, John był w trakcie sesji, a Jack pra-
cował nad piosenką dla jednego z arty-
stów. Od razu pojawił się pomysł, aby
połączyć brzmienia. Po kilku wspólnych
występach zdecydowali się na bliższą
współpracę. Dziś łączy ich nie tylko mu-
zyka, ale także przyjaźń. Już sama nazwa
Jack and John Entertainment wskazuje
na rodzinny charakter ich wspólnego
przedsięwzięcia.

Jack jest Polakiem, a John Nigeryjczy-
kiem, ale – jak podkreślają – czują się
obywatelami świata. W trakcie swojej so-
lowej kariery zwiedzili niemal cały świat:
Afrykę, Stany Zjednoczone i większą
część Europy. Dziś są w Polsce, ale na
przyszły rok planują trasę po kolejnych
krajach Europy Zachodniej oraz zachod-
niej i południowej Afryki, gdzie chcą nie
tylko prezentować swoje utwory, ale tak-
że wyszukiwać młodych, interesujących
wykonawców.

Jack studiował w Poznańskiej Akademii
Muzycznej na kierunku perkusja, ale jego

pasją był zawsze fortepian. Zanim rozpo-
czął współpracę z Johnem, zajmował się
jako koproducent pisaniem piosenek w
ramach projektu Dreamland. John przy-
był do Polski na studia. Wprawdzie nie
są one związane z muzyką, ale wiedzę i
miłość do niej wyssał z mlekiem matki,
która była nauczycielką śpiewu. Rozpo-
czął jako trzyletnie dziecko, aby w wieku
dziewięciu lat śpiewać profesjonalnie.

Ich muzyka ma charakter eklektyczny.
Odzwierciedla odmienne temperamenty:
słowiańską wrażliwość Jacka i nigeryjską
spontaniczność Johna. Tworzenie nut to
dla nich przede wszystkim dobra zabawa.
– Kiedy czujemy dobry moment, idąc na
przykład na obiad i słyszymy jakąś melo-
dię, która nas zainspiruje, wracamy na-
tychmiast do studia, aby stworzyć nową
kompozycję – mówi Jack.

Proponują zupełnie świeży styl: coś
czego nie da się usłyszeć w żadnej stacji
radiowej ani telewizyjnej, ale lubią zaska-
kiwać. Inspirują się twórczością wielu ar-
tystów z różnych kręgów muzycznych.
Są wśród nich: Ray Charles, Luther Van-

dross, John Pkee, Fred Hammond, Angie
Stone, Boyz II Men, Michael Jackson,
Quincy Jones, R. Kelly oraz inne ponad-
czasowe legendy muzyki. Ale niedości-
gniony wzór stanowi dla nich Steve
Wonder. – Wierzymy w syntezę wszyst-
kich gatunków, jednak r’n’b, neo soul,
funk, groovy jazz, afro music, pop i hip
hop to te wibracje, w których czujemy się
najlepiej – zaznaczają. Najważniejsza jest
jednak dla nich szczerość przekazu, bo
muzyką wyrażają siebie i swoje emocje.

www.jjent.org

Wierzymy w syntezę
muzycznych gatunków
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Spe cjal ny do da tek do „MI CE 
Po land” pre zen tu ją cy lau re atów
oraz no mi no wa nych pierw szej edy -
cji kon kur su Oso bo wość Ro ku MI -
CE Po land 2008. 
MI CE Po land  – bran żo wy mie sięcz -
nik po świę co ny pro ble ma ty ce mo -
ty wa cji, ko mu ni ka cji biz ne so wej,
pro fe sjo nal nej or ga ni za cji po dró ży 
oraz spo tkań fir mo wych. Prze gląd
naj waż niej szych in for ma cji z ryn ku,
pre zen ta cja kra jo wych i świa to -
wych tren dów w prze my śle spo -
tkań. Mie sięcz nik do stęp ny jest 
w płat nej pre nu me ra cie rocz nej,
w tym cy fro wej.

Wy daw ca: Eu ro sys tem 
Ja ro sław Śle szyń ski
ul. Wa wel ska 78, ap. 30 
02-034 War sza wa, 
tel. (22) 822 20 16 
fax (22) 823 78 83 
e-ma il: mi ce@eu ro sys.pl
www.eu ro sys.pl 

Re dak tor prowadząca:
Anna Arcab 

Ze spół: 
Karolina Apiecionek, Aleksandra
Jonas, Michał Kalarus, Magda
Kondas, Wojciech Śmiech  

Kie row nik produktu:
Syl wia Ba na szew ska 

Re kla ma:
Ja go da Wal czak (dy rek tor), 
An na Łu ka sik

De sign: Studio4you
Iwona Bóta
Druk: Reprograf 
Na kład: 10 000 egz. 

Ostat nio w krę gach tu ry stycz no -biz -
ne so wych i even to wych na are nie mię -
dzy na ro do wej o Pol sce mó wi się du żo
i do brze. Tra fa ia ją do nas na gro dy
i wy róż nie nia, m.in. „Best in Tra -
vel 2009” Lo ne ly Pla net dla War sza -
wy, Bib Gou r mand po raz czwar ty tra -
fił do war szaw skiej re stau ra cji Ab synt.
Kra kow ski Co per ni cus try um fu je
w World Tra vel Awards. Dla Bry tyj -
czy ków Kra ków jest dru gim na świe -
cie naj cie kaw szym mia stem war tym
od wie dze nia. Bry tyj ski Bu si ness Tra -
vel ler po raz 11 przy znał na sze mu na -
ro do we mu prze woź ni ko wi na gro dę
Bu si ness Tra vel ler Award ja ko naj lep -
szej li nii lot ni czej Eu ro py Wschod niej.
Po lak zo stał na gro dzo ny w kon kur sie

IC CA i w kon kur sie MPI. Po raz
pierw szy agen cja z Po ls ki otrzy ma ła
na gro dę SI TE – Cry stal Award. Trwa -
ją pra ce na rzecz stwo rze nia w Pol sce
struk tur MPI, któ re go nie for mal ny
klub dzia ła już bar dzo pręż nie. 

Po raz pierw szy w tym ro ku w bran -
ży w Pol sce wy róż nio ne zo sta ną oso -
by, któ rych dzia łal ność w szcze gól ny
spo sób wpły wa na roz wój MI CE w na -
szym kra ju i jej wi ze ru nek na świe cie.
Są to oso by za pro po no wa ne przez
Pań stwo. Przy zna je my dziś ty tuł
„Oso bo wo ści Ro ku”, bo pol ska bran -
ża spo tkań już ma swo ją oso bo wość
wła śnie dzię ki tym lu dziom.

Ser decz nie gra tu lu ję! 

WWsszzyyssttkkoo  ww  nnaa  sszzyycchh  rręę  kkaacchh
Bran ża MI CE jest bar dzo ści śle zwią -

za na z ludź mi, któ rzy ją two rzą. To oni
de cy du ją o jej ja ko ści i zna cze niu wśród
po zo sta łych ga łę zi go spo dar ki. Prze -
mysł spo tkań roz wi ja się w Pol sce
od nie daw na i nie ma tak bo ga tej tra dy -
cji, ja ką po szczy cić by się mo gły kra je
Eu ro py Za chod niej. Dla te go sto ją
przed na mi waż ne za da nia nie tyl ko in -
te gru ją ce śro do wi sko, ale i pod no szą ce
je go zna cze nie. Po trzeb ne jest nam wy -
od ręb nie nie się ja ko nie za leż na i au to -
no micz na ga łąź prze my słu, któ ra nie
bę dzie trak to wa na ja ko młod sza sio stra
tu ry sty ki. Po trzeb ne są nam sil ne struk -
tu ry, w po sta ci bran żo wych sto wa rzy -
szeń, za sa dy po stę po wa nia, w po sta ci
ko dek sów etycz nych i ini cja ty wy zwięk -
sza ją ce świa do mość przy na leż no ści
bran żo wej wśród sa mych jej uczest ni -
ków. 

Ale są i ta cy, któ rzy już to wie dzą.
Kon kurs „Oso bo wość Ro ku” miał
za za da nie wy ło nić ta kie oso by. Chcie li -
śmy po ka zać tych, któ rzy ma ją bo ga te

na rzę dzia, w po sta ci wie dzy i umie jęt -
no ści, by ode grać ro lę li de rów bran ży.
Do ceń my ich pra cę i uczmy się od naj -
lep szych. Po nie waż mło da bran ża po -
trze bu je ja snych i wy ra zi stych wzo rów.
Tym bar dziej cen ne są to wy bo ry, 
że wy ło nio ne przez lu dzi z bran ży.
Zgło sze nia prze sy ła ne by ły przez Czy -
tel ni ków, na to miast osta tecz ny wy bór
na le żał do Ka pi tu ły, zło żo nej z eks per -
tów sektora MI CE. Dzię ku je my na szym
Czy tel ni kom za udział w kon kur sie
oraz człon kom Ka pi tu ły, któ rzy wy ko -
rzy stu jąc swo je do świad cze nie i wie dzę,
sta ra li się naj le piej oce nić kan dy da tów
oraz ich do ro bek. Dzię ku je my rów nież
na szym part ne rom za po moc w or ga ni -
za cji kon kur su oraz ga li wrę cze nia na -
gród. Już te raz ser decz nie za pra szam
do przy szło rocz nej edy cji kon kur su
„Oso bo wość Ro ku” – niech bran ża
two rzy ją każ de go dnia. 

Sylwia
Banaszewska
kierownik produktu
MICE Poland

Jarosław
Śleszyński
wydawca
MICE Poland

PICK      TASTEAND

PATRON MEDIALNY

PARTNER GALI

PATRONI BRANŻOWI

PATRON HONOROWY



Dłu gie i me ry to rycz ne by ły ob ra dy Ka pi tu ły, pod czas któ rych wy bra ni zo sta li lau re aci kon kur su „Oso bo -
wość Ro ku”. Człon ko wie Ka pi tu ły spo tka li się 9 grud nia w sie dzi bie Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej
w War sza wie. Otrzy ma li li stę 30 no mi no wa nych (po 10 no mi no wa nych w każ dej ka te go rii) wraz z krót ki -
mi do ssier osób kan dy du ją cych do ty tu łu „Oso bo wość Ro ku MI CE Po land”. Li sta no mi no wa nych zo sta -
ła stwo rzo na na pod sta wie licz by zgło szeń prze sy ła nych przez czy tel ni ków MI CE Po land. 
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Syl wia Ba na szew ska, kie -
row nik pro duk tu, MI CE Po -
land. Zwią za na jest z MI CE
Po land już od po nad pię ciu
lat, czy li prak tycz nie od sa -
me go po cząt ku ist nie nia pi -
sma. Jak przy zna je, naj bar -
dziej, w bran ży MI CE, ce ni
cią gły kon takt z ludź mi. 

Krzysz tof Ce luch, pre zes MPI
Po land Club In For ma tion.
We dług ma ga zy nu „The Me -
eting Pro fes sio nal” jed na z 30
osób po ni żej 30 ro ku ży cia,
wy wie ra ją cych naj więk szy

wpływ na glo bal ną spo łecz -
ność prze my słu spo tkań
na świe cie. Oprócz MPI, czło -
nek SI TE, DMAI i ATLAS, sta -
ły współ pra cow nik MI CE Po -
land, wy kła dow ca, pra cu je
nad dok to ra tem. 

Elż bie ta Czar noc ka, szef ds.
Za ku pów Pio nu Han dlo we go,
Po lphar ma Biu ro Han dlo we.
Od po nad czte rech lat od po -
wia da za za kup usług even to -
wych, spe cja li stycz nych
i ma te ria łów Pre mium. Swo ją
przy go dę z bran żą tu ry stycz -

ną roz po czę ła po nad 10 lat
te mu w jed nej z naj więk szych
in sty tu cji fi nan so wych świa ta
– Ci ti gro up. Z ka te go rii MI CE
ku pu je wszyst ko, tj. kon gre -
sy, szko le nia, spo tka nia in te -
gra cyj ne, even ty pro mo cyj ne,
in cen ti ve oraz po dró że służ -
bo we. Czło nek MPI od 2006
ro ku. 

Agniesz ka No wak, dy rek tor
dzia łu wy jaz dów gru po wych,
Ame ri can Express. Po sia da
po nad dwu na sto let nie do -
świad cze nie w za kre sie tu ry -
sty ki kor po ra cyj nej, szcze gól -
nie w pro jek tach ty pu in cen ti -
ve. Od po nad dzie się ciu lat
jest wy kła dow cą z dzie dzi ny
tu ry sty ki i ko mu ni ka cji biz ne -
so wej na war szaw skich
uczel niach. 

Ire na So ko łow ska, pre zes
Sto wa rzy sze nia Kon fe ren cje
i Kon gre sy w Pol sce.
Z tu ry sty ką biz ne so wą zwią -
za na jest od 1989 ro ku, gdy
pod ję ła pra cę w Biu rze Kon -
gre sów Or bis. W swo jej ka -
rie rze za wo do wej zre ali zo wa -
ła dzie siąt ki im prez, m.in.

dwie edy cje Kon kur sów Cho -
pi now skich, dwie piel grzym ki
Oj ca Świę te go do oj czy zny 
i pierw szą Wio sen ną Se sję
NA TO w Pol sce. Re pre zen tu je
Pol skę w EFAP CO, gdzie peł -
ni funk cję wi ce pre zy den ta. 

Ra fał Ro sie jak, ko or dy na tor
ds. ho te li na Eu ro 2012. Dy -
rek tor za rzą dza ją cy Do mi -
na Pre sti ge Po znań, któ ry był
pierw szym w Pol sce obiek -
tem tej sie ci. 

Ce za ry Wi le maj tys, pre zes
Uni ted Part ners, fir my spe cja -
li zu ją cej się w or ga ni za cji wy -
jaz dów in cen ti ve oraz even -
tów. Jest człon kiem MPI od
2004 roku, pro pa ga to rem 
ROI w po jek tach z dzie dzi ny 
MI CE, od sześciu lat fe lie to ni -
stą MI CE Po land.

Bar tło miej Wa las, wi ce prze -
wod ni czą cy Pol skiej Or ga ni -
za cji Tu ry stycz nej. Ukoń czył
kra kow ską AWF, a tak że stu -
dia po dy plo mo we na Sor bo -
nie oraz w Kra ko wie. Z tu ry -
sty ką zwią za ny jest od wie lu
lat. W la tach 1996-2008 peł -

nił funk cję dy rek to ra pa ry -
skie go PO IT -u. Obec nie jest
wi ce prze wod ni czą cym POT,
a tak że wi ce pre ze sem Sto wa -
rzy sze nia Za gra nicz nych
Ośrod ków In for ma cji Tu ry -
stycz nej ADO NET we Fran cji.
Zo stał od zna czo ny brą zo wą 
od zna ką „za słu żo ny dla tu ry -
sty ki”, brą zo wym i srebr nym
krzy żem za słu gi w Pol sce
oraz fran cu skim zło tym me -
da lem tu ry sty ki.

Ja cek Wy rzy kie wicz, Ho -
chland Pol ska, PR & tra de
mar ke ting ma na ger. Po ukoń -
cze niu stu diów był pra cow ni -
kiem na uko wym 
i au to rem licz nych pu bli ka cji
z za kre su eko no mi ki i or ga ni -
za cji pra cy. 
Z tu ry sty ką biz ne so wą zwią -
za ny prak tycz nie od po cząt ku
pra cy w fir mie Ho chland. Re -
ali za cja pro jek tów spe cjal -
nych ty pu in cen ti ve jest je go
wiel ką pa sją, gdyż każ dy zre -
ali zo wa ny pro jekt 
i przed się wzię cie to ko lej ne
cen ne do świad cze nie. 

ZZAA  SSAA  DDYY  KKOONN  KKUURR  SSUU    
• 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 spo tkań; 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 miała znaczenie.

• Spośród 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 (10, 5 i 1 pkt.)

• Oso ba, któ ra otrzy ma 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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W tu ry sty ce pra cu je od po cząt ku ka rie -
ry za wo do wej. Dzię ki pra cy w re no mo -
wa nych biu rach po dró ży (LOT Air
Tours, AM TA, Pe kao Se rvi ces/Tra vel -
bank, New Po land) zdo by ła do świad cze -
nie we wszyst kich dzia łach tu ry sty ki:
przy jaz do wym, wy jaz do wym i in cen ti ve.
Obec nie kie ru je dzia łem or ga ni za cji spo -
tkań w fir mie far ma ceu tycz nej. Jest jed ną
z nie licz nych osób w Pol sce, któ re mo gą
po twier dzić swo je przy go to wa nie do za -
wo du i pra cy w sek to rze MI CE cer ty fi ka -
tem CMM (Glo bal Cer ti fi ca tion In 
Me eting Ma na ge ment).

Ka rie rę za wo do wą za czy na ła w Pol -
skich Li niach Lot ni czych w dzia le tu ry -
sty ki lot ni czej LOT Air Tours. Dzię ki
pra cy w śro do wi sku, któ re by ło uwa ża ne
na po cząt ku lat 90. za „kuź nię kadr” 
po wsta ją cej pro fe sjo nal nej tu ry sty ki biz -
ne so wej zdo by ła wszech stron ne umie jęt -
no ści i do świad cze nie, któ re po zwo li ły 
jej osią gnąć wyż szy sto pień kwa li fi ka cji
w bran ży tu ry stycz nej. 

Do jej naj cie kaw szych ów cze snych 
pro jek tów na le ża ło or ga ni zo wa nie im -
prez dla grup śro do wi ska biz ne so we go 
ze Szwaj ca rii, np. dla człon ków Sto wa -
rzy sze nia Ar chi tek tów z Zu ry chu, któ re
oprócz spo tkań pro fe sjo nal nych za wie ra -
ły ele men ty te am bu il din gu. 

W Pol sce lat 90. to by ła praw dzi wa no -
wość.

Za jed no z naj więk szych osią gnięć
w swo jej pra cy uwa ża or ga ni za cję ty go -
dnio we go Kon gre su Świad ków Je ho wy
w War sza wie dla po nad 1300 uczest ni -
ków ze Sta nów Zjed no czo nych w 1996
ro ku, któ ry z du żym suk ce sem zor ga ni -
zo wa ła wraz z ko le żan ką, bez po mo cy in -
ter ne tu, lap to pa, te le fo nu ko mór ko we go
i sa mo cho du służ bo we go. 

Mo men tem zwrot nym w ka rie rze Ewy
Bo gusz by ło roz po czę cie w 2000 ro ku
pra cy w fir mie Se rvier Pol ska na sta no -
wi sku kie row ni ka ds. or ga ni za cji kon gre -
sów i kon fe ren cji. 

Oprócz or ga ni za cji spo tkań fir mo wych
w za kre sie jej kom pe ten cji le ży nad zór
nad fir mo wą po li ty ką po dró ży, któ rej jest
au to rem. Jej zda niem za trud nie nie w fir -
mie spe cja li sty zna ją ce go bran żę tu ry -
stycz ną i lot ni czą mo że przy nieść ogrom -
ne oszczęd no ści przy za cho wa niu wy so -
kie go po zio mu usług tu ry stycz nych. 
Mi mo iż pra cu je obec nie w fir mie far ma -
ceu tycz nej sta le pod trzy mu je przy jaź nie
i kon tak ty z oso ba mi z bran ży MI CE. 
Z przy jem no ścią uczest ni czy w bran żo -
wych kon fe ren cjach i spo tka niach słu żą -
cych wy mia nie do świad czeń.

PPrrooffeessjjoonnaalliizzmm  zz  cceerrttyyffiikkaatteemm  
ZZlleecceenniiooddaawwccaa        OOssoobboowwoośśćć  RRookkuu

Jej mot to za wo do we brzmi:
na swo je na zwi sko pra cu je się
ca łe ży cie. Od początku kariey
jest związana z sektorem MICE.
Jako jedna z nielicznych osób
z branży posiada Glo bal Cer ti fi -
ca tion In Me eting Ma na ge ment.

EEwwaa  BBoo  gguusszz
me etings & events 
ma na ger
Se rvier Pol ska 

BBEEZZAAPPEELLAACCYYJJNNEE
ZZWWYYCCIIĘĘSSTTWWOO  
Ewa Bo gusz, ja ko jed na z dwóch osób w Pol sce,
po sia da „Global Cer ty fi ca tion In Me eting Ma na ge -
ment”. Przy na le ży do MPI.
– Jest bar dzo za an ga żo wa na, lu bi dzie lić się wie -

dzą – mó wią człon ko wie Ka pi tu ły. Kil ka krot nie
uczest ni czy ła w kon fe ren cjach bran żo wych or ga ni -
zo wa nych przez Me eting Ma na ge ment do ty czą -
cych no we go sta no wi ska w fir mach, ja kim jest 
tra vel/event ma na ger. Uwa ża, że po li ty ka po dró ży
po le ga na opty ma li za cji kosz tów zwią za nych 
z tu ry sty ką przy za cho wa niu wy so kie go po zio mu
usług. Od dzie wię ciu lat pra cu je w fir mie Se rvier
Pol ska na sta no wi sku con gress & event ma na ge -
ra. W 2008 ro ku, po raz ko lej ny or ga ni zo wany
przez Ewę Bogusz kon gres kar dio lo gicz ny na 4000
osób zakończył się sukcesem. Do ce nio na za pro -
fe sjo na lizm, per fek cyj ność i pa sję. 

11
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Do świad cze nie zdo by wał w dzia łach
mar ke tin gu i tra de mar ke tin gu mię dzy na -
ro do wej kor po ra cji. Do je go obo wiąz ków
na le ża ło pla no wa nie i or ga ni za cja even tów
i wy ko rzy sty wa nie tych na rzę dzi w za rzą -
dza niu sprze da żą i w pro mo cji mar ki. 

Zaj mo wał tak że sta no wi sko dy rek to ra
dzia łu out go in gu w jed nym z du żych biur
po dró ży. Za rzą dzał ob słu gą klien tów, do -
bo rem kon tra hen tów, mu siał szyb ko po -
dej mo wać wła ści we de cy zje, cza sem na wet
na gra ni cy ry zy ka. Wte dy też po twier dzi ło
się, że je go za in te re so wa nia po szły wy raź -
nie w kie run ku po łą cze nia za rzą dza nia
z or ga ni za cją po dró ży i wy da rzeń. 
W 2002 ro ku po sta no wił za cząć wszyst ko
od po cząt ku i otwo rzył wła sną fir mę 
– In cen ti ve Con cept Po land. 

W ży ciu za wo do wym oprócz pod sta wo -
wych cech ta kich, jak upór w dzia ła niu,
de ter mi na cja i po my sły na to, jak osią -
gnąć za kła da ne przez sie bie i klien ta ce -
le, przy da ły mu się tak że m.in. umie jęt -
ność szyb kie go re ago wa nia, roz wią zy wa -
nia teo re tycz nie nie roz wią zy wal nych pro -
ble mów i szu ka nie we wszyst kim tej po -
zy tyw nej stro ny. Szcze gól nie pod czas
wy jaz dów wie lo krot nie przy da ły się
uprawnienia że glar skie oraz umie jęt ność
jaz dy kon no. 

Jak sam mó wi, cza sa mi trze ba prze ła -

mać lo dy wśród uczest ni ków wy jaz du
i pójść na pierw szy ogień. 

Waż ną ro lę w je go pra cy ode gra ła za wo -
do wa in tu icja, któ ra prze ro dzi ła się
w umie jęt ność znaj do wa nia się w od po -
wied nim miej scu, w od po wied nim cza sie.
Kil ka lat te mu, na tar gach IMEX, uczest ni -
czył w spo tka niu pro mu ją cym po łą cze nie
eventów z dzia łal no ścią cha ry ta tyw ną.
Kie dy wie lu ko le gów z bran ży mia ło wąt -
pli wo ści, czy w Pol sce po mysł się przyj -
mie, Krzysz tof Michniewicz, kie ru jąc się
swo im mot tem za wo do wym: „Po raż ka nie
wcho dzi w ra chu bę”, za ry zy ko wał. Obec -
nie więk szość firm na ryn ku or ga ni zu je 
te go ty pu przed się wzię cia. Od sze ściu lat
jest człon kiem SI TE, a od grud nia te go 
ro ku tak że człon kiem MPI. W tym ro ku
In cen ti ve Con cept Po land, ja ko pierw sza
agen cja z na szej czę ści Eu ro py, otrzy ma ła
Cry stal Award (na gro dę przy zna wa ną
przez SI TE). Na gro dzo ny zo stał wy jazd
in cen ti ve do Ko sta ry ki zre ali zo wa ny dla
jed ne go z to wa rzystw ubez pie cze nio wych. 

Ce lem Michniewicza jest wy ko rzy sta nie
Cry stal Award nie tyl ko do pro mo cji swo -
jej fir my, ale tak że Pol ski i ca łej bran ży
na are nie mię dzy na ro do wej. Dą ży do te go,
że by even ty by ły czę ścią spój nej stra te gii
ko mu ni ka cji i za rzą dza nia, a nie tyl ko
przy pad ko wy mi im pre za mi. 

ZZaawwsszzee  uuffaa  zzaawwooddoowweejj  iinnttuuiiccjjii  
Krzysz tof Mich nie wicz uwa ża,
że jed ną z waż niej szych kwe stii
w pra cy jest za wo do wa in tu icja.
To dzię ki niej, mię dzy in ny mi,
nie bał się zo stać pol skim 
pio nie rem pro gra mu 
„Gi ve in ste ad of ta ke”.

KKrrzzyysszz  ttooff
MMiicchh  nniiee  wwiicczz
dy rek tor ge ne ral ny 
In cen ti ve Con cept Po land

PPRROOFFEESSJJOONNAALLIISSTTAA  
WW  KKAAŻŻDDYYMM  CCAALLUU
Przy na le ży do mię dzy na ro do wych sto wa rzy szeń,
uczest ni czy w bran żo wych kon fe ren cjach i tar gach
na ca łym świe cie. Lu bi dzie lić się wie dzą – czę sto
wy po wia da się na ła mach pra sy bran żo wej. 
Kie dy otwo rzył fir mę In cen ti ve Con cept Po land, 
za czy nał od jed ne go biur ka, w tym ro ku je go fir -
ma, ja ko pierw sza agen cja z Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej, otrzy ma ła Cry stal Award w ka te go rii
„Wy bit ny pro gram in cen ti ve po wy żej czte rech dni,
przy go to wa ny dla gru py mniej szej niż 200 osób”.
Pro mu je „Gi ve in ste ad of ta ke”, pro jekt łą czą cy
tra dy cyj ne przed się wzię cia wy po czyn ko wo -in te -
gra cyj ne z dzia łal no ścią cha ry ta tyw ną. 
– Wi zjo ner i pro fe sjo na li sta – stwier dzi li zgod nie
człon ko wie Ka pi tu ły.
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Po za koń cze niu stu diów na Wy dzia le
Eko no micz nym Uni wer sy te tu Szcze ciń -
skie go wy je chał do Włoch, gdzie zdo by wał
pierw sze do świad cze nia w bran ży ho te lar -
skiej, zmy wa jąc na czy nia oraz ja ko kel ner.
Pra co wał w jed nym z naj star szych ho te li
na Sar dy nii – Se lis Ho tel. Po po wro cie
do kra ju kie ro wał, ja ko F&B ma na ger, 
ga stro no mią w Ho te lu No vo tel Szcze cin,
na le żą cym do sie ci Ac cor. Na stęp nie za -
rzą dzał ho te lem Laj ko nik w Za woi oraz
otwo rzył Ho tel Mo sor ny Groń. W Łe bie
za rzą dzał no wo otwar tym Ho te lem Łe ba.
Od stycz nia 2005 ro ku kie ru je Ho te lem
Fil mar, któ ry jest naj więk szym obiek tem
ho te lo wo -kon fe ren cyj nym w To ru niu. 
Atu tem obiek tu jest we dług Ło pa ciń skie go
„ela stycz ność i otwar tość na go ści”. 
– Wy raz twa rzy mo je go pra cow ni ka, ja ki
zo ba czy or ga ni za tor kon fe ren cji pro szą cy
wła śnie o prze su nię cie obia du o pół go dzi -
ny póź niej, to wi ze ru nek ho te lu, któ ry po -
zo sta nie mu w pa mię ci. Na sze twa rze są
więc za wsze uśmiech nię te – pod kre śla.
W Fil ma rze or ga ni zo wa ne jest rocz nie
oko ło ty siąc kon fe ren cji, kon gre sów
i szko leń. Dla Woj cie cha Ło pa ciń skie go
każ da ko lej na im pre za jest rów nie waż -
na jak po przed nia, bez wzglę du na licz bę
uczest ni ków. 

Jest za ło ży cie lem To run Co nven tion 

Bu re au Co per ni cus. Zin te gro wał lo kal ną
bran żę tu ry stycz ną i za ini cjo wał pro fe sjo -
nal ne dzia ła nia mia sta, w sek to rze tu ry sty -
ki biz ne so wej. Do pro wa dził do wpi sa nia
kwo ty 100 000 zł w bu dże cie mia sta, prze -
zna czo nej na dzia ła nia pro mo cyj ne biu ra
co nven tion. Dzię ki tym środ kom zo sta ły
m.in. wy da ne dwa ka ta lo gi usług kon fe ren -
cyj nych, w bu dyn ku urzę du mia sta otwar -
to biu ro oraz uru cho mio no wi try nę
www.co nven tion.to run.pl. W 2008 ro ku
wy grał z biu rem co nven tion dzi ką kar tę
na tar gi IMEX oraz prze ko nał wi ce pre zy -
den ta To ru nia do udzia łu w Fo rum Po li ty -
ków pod czas IMEX -u. W 2007 ro ku zgło -
sił pierw szą kan dy da tu rę z To ru nia
na Am ba sa do ra Kon gre sów Pol skich
a w 2008 ro ku ak cep ta cję ka pi tu ły pro gra -
mu zy ska ły ko lej ne dwie za pro po no wa ne
przez nie go oso by, po śród któ rych zna lazł
się pre zy dent mia sta To ru nia, Mi chał Za le -
ski. W stycz niu 2008 ro ku, z je go ini cja ty -
wy, zo sta ła po wo ła na (pierw sza w Pol sce)
Ra da ds. Roz wo ju Tu ry sty ki Biz ne so wej
w Wo je wódz twie Ku jaw sko -Po mor skim. 

Zo stał uho no ro wa ny przez mi ni ster spor -
tu i tu ry sty ki Elż bie tę Ja ku biak „Od zna ką
ho no ro wą za za słu gi dla tu ry sty ki”, otrzy -
mał wy róż nie nie Mar szał ka Ku jaw sko -Po -
mor skie go „Od kryw ca 2008 za dzia łal ność
na Rzecz Roz wo ju Tu ry sty ki”.

WWiizzeerruunneekk  zzaalleeżżyy  oodd  sszzcczzeeggóółłóóww
Za rzą dza jąc ho te lem każ de go
dnia chce spro stać po trze bom
swo ich go ści, na wet je że li są
one bar dzo trud ne. Sta wia
na otwar tość i ela stycz -
ność. I oczy wi ście na To ruń.
Pro mu je mia sto wraz ze swo ją
kon ku ren cją. Je go suk ce sem
jest po wo ła nie to ruń skie go 
co nven tion bu re au. 

WWoojjcciieecchh
ŁŁooppaacciińńsskkii    
dyrektor zarządzający
Hotel Filmar w Toruniu

ZZAARRAAŻŻAA  BBRRAANNŻŻOOWWYYMM
EENNTTUUZZJJAAZZMMEEMM
Woj ciech Ło pa ciń ski od po cząt ku znaj do wał się
w gro nie fa wo ry tów do zdo by cia ty tu łu na naj lep -
sze go Ma na ge ra Obiek tu w ro ku 2008. Je go do ko -
na nia nie ogra ni cza ją się bo wiem do pro fe sjo nal -
ne go i sku tecz ne go za rzą dza nia naj więk szym
obiek tem ho te lo wo -kon fe ren cyj nym w To ru niu
– Ho te lem Fil mar, ale tak że do ak tyw nej współ pra -
cy z wła dza mi mia sta i wo je wódz twa na rzecz pro -
mo cji re gio nu i Pol ski. Dzię ki wzo ro wym sto sun -
kom z po li ty ka mi uda ło mu się w tym ro ku m.in.
wy grać z co nven tion dzi ką kar tę na tar gi IMEX oraz
do pro wa dzić do wy jaz du wi ce pre zy den ta To ru nia
na Fo rum Po li ty ków, a tak że utwo rzyć (pierw szą
w Pol sce wo je wódz ką) Ra dę ds. Roz wo ju Tu ry sty -
ki Biz ne so wej w Wo je wódz twie Ku jaw sko -Po mor -
skim, któ rej zo stał wi ce pre ze sem. Zna ny jest tak że
z ogrom ne go en tu zja zmu, któ ry – zda niem człon -
ków Ka pi tu ły – jest po pro stu za raź li wy. 
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Ukoń czył Szko łę Głów ną Han dlo wą
w War sza wie, gdzie stu dio wał na kie run ku
mię dzy na ro do we sto sun ki go spo dar cze.
Po stu diach du żo po dró żo wał. Pra co wał
do ryw czo przy or ga ni za cji im prez oraz ja -
ko pi lot wy cie czek za gra nicz nych. W 1996
ro ku współ pra co wał przy or ga ni za cji Mal -
bo ro Ad ven tu re ja ko tłu macz i ani ma tor.
Pod czas jed nej ze swo ich za gra nicz nych
po dró ży, kie dy pra co wał na jach tach na
Ka ra ibach, wy słał trzy ma ile do firm zaj -

mu jących się or ga ni za cją wy jaz dów in cen -
ti ve. W dwóch z nich pra co wał. Pierw szą
by ło Biu ro Po dróż ni ków Flu go, w któ rej
pi lo to wał wy ciecz ki do kra jów Ame ry ki
Ła ciń skiej i Pół noc nej. Ko lej nym kro kiem
by ła pra ca w Uni ted Part ners. Po trzech
mie sią cach prze szedł do war szaw ski go od -
dzia łu Ha xel Events & In cen ti ve. Pod czas
jed nej z wy cie czek w ro ku 2006, któ rą or -
ga ni zo wał, otrzy mał py ta nie, czy nie
chciał by ro bić te go sa me go, ale „od środ -
ka” fir my. W ten spo sób tra fił do Ra if fe i -
sen Bank Pol ska, w któ rym do dziś od po -
wia da za or ga ni za cję po nad osiem dzie się -
ciu wy da rzeń rocz nie, w któ rych bie rze
udział od dzie się ciu do po nad dwóch i pół
ty sią ca uczest ni ków.  

Za naj więk sze wy zwa nie w obec nej pra -
cy uwa ża ko or dy na cję du żej licz by even -
tów, przy jed no cze snej ana li zie i kon tro li
ich prze ło że nia na osią ga nie pre cy zyj nie
okre ślo nych ce lów biz ne so wych fir my. 

BBaarrttłłoommiieejj
BBeerrnnaabbiiuukk
specjalista ds. Public Relations
Raiffeisen Bank Polska

W swo jej pra cy naj bar dziej ce ni umie jęt no ści ko mu -
ni ka cyj ne, gdyż są one pod sta wą współ pra cy w ze -
spo le. Tak że wy obraź nia i zdol no ści or ga ni za cyj ne
są nie zbęd ne do ko or dy na cji ty lu wy da rzeń. W wol -
nych chwi lach chęt nie upra wia spor ty out do oro we 
i hob by stycz nie zaj mu je się ma sa żem i fi zjo te ra pią.

Do even tów pod cho dzi z za cię ciem ar ty stycz nym.
Przez współ pra cow ni ków po strze ga na ja ko bar dzo
ener gicz na, kre atyw na i tro chę zwa rio wa na. Naj -
więk szy wpływ na jej ży cie mia ła fa scy na cja kul -
tu rą Ja po nii. Gdy by dziś pi sa ła au to bio gra fię, za -
ty tu ło wa ła by ją „Ko bie ta re ne san su”.

Współ pra cow ni cy po strze ga ją ją ja ko oso bę
otwar tą, ko le żeń ską i to wa rzy ską, sku tecz ną
i kon se kwent ną, choć cza sa mi nie prze jed na ną.
Gdy by dziś wy da wa ła au to bio gra fię, za ty tu ło wa ła -
by ją „Wy żej, da lej, le piej, szyb ciej… do przo du,
po przecz ka zno wu tro chę w gó rę”.

Jest ab sol went ką or ga ni za cji tu ry sty ki
i ani ma cji tu ry sty ki oraz re kre acji w Wyż -
szej Szko le Ho te lar stwa, Ga stro no mii
i Tu ry sty ki w War sza wie. Jak sa ma mó wi,
wy bór te go kie run ku był dla niej punk tem
zwrot nym, po nie waż za wsze in te re so wa ły
ją ko dek sy i za mie rza ła stu dio wać pra wo.
Choć stu dio wa ła w try bie dzien nym, nie
prze szka dza ło jej to w sta wia niu pierw -
szych kro ków w pra cy za wo do wej – swo je
pierw sze szli fy zdo by wa ła w dzia le Kon fe -
ren cji i Ban kie tów Ho te li War szaw skich
„Sy re na”. Jesz cze przed wy bra niem spe -

cja li za cji ak tyw nie „szu ka ła” swo je go
miej sca w bran ży. Jest li cen cjo no wa nym
pi lo tem wy cie czek i opie ku nem na obo -
zach wy po czyn ko wych dla dzie ci i mło -
dzie ży. Zna jo mość dwóch ję zy ków ob cych
po mo gła jej w apli ka cji na sta no wi sko 
pi lo ta – re zy den ta w Tu ne zji. Wa ka cyj na
pra ca z naj więk szy mi pol ski mi to uro pe ra -
to ra mi by ła dla niej praw dzi wym wy zwa -
niem i szko łą ży cia. Jak sa ma przy zna je,
był to skok na głę bo ką wo dę. Po ukoń cze -
niu WSH GiT roz po czę ła ma gi ster skie stu -
dia uzu peł nia ją ce na SGGW, dzię ki cze mu
zdo by ła so lid ne wy kształ ce nie z za kre su
eko no mii i za rzą dza nia. Już ja ko ma gi ster
or ga ni za cji i za rzą dza nia, ze spe cja li za cją
w tu ry sty ce, roz po czę ła pra cę dla Astra
Ze ne ca Phar ma Po land. Na po cząt ku by ła
to pra ca na za stęp stwo – te raz, jak mó wi,
jest to jej dru gi dom. Jej obo wiąz ki za wo -
do we to nie tyl ko spo tka nia i kon fe ren cje,
to tak że bu si ness tra vel, szko le nia, wy jaz -
dy mo ty wa cyj ne. 

AAggaa  ttaa  
KKaarr  ddyy  mmoo  wwiicczz
spe cja li sta ds. za ku pów
Astra Ze ne ca Phar ma Po land

Dag ma ra Bia łek jest ab sol went ką Po li -
tech ni ki Czę sto chow skiej, gdzie ukoń czy ła
za rzą dza nie i mar ke ting oraz kie ru nek an -
glo ję zycz ny – Przed się bior stwo na Ryn ku
Mię dzy na ro do wym. Edu ka cję do peł ni ły
stu dia po dy plo mo we na war szaw skim Po -
lish Open Uni ver si ty. 

Jej ka rie ra za wo do wa nie by ła od po cząt -
ku zwią za na z bran żą MI CE. Od mo men -
tu, kie dy roz po czę ła pra cę w fir mie SI TA
Pol ska, zaj mu je się przede wszyst kim

przy go to wy wa niem even tów oraz szko leń
dla pra cow ni ków. Od po wia da za ca łość
or ga ni za cji te go ty pu wy da rzeń, współ pra -
cu je z agen cja mi oraz pod wy ko naw ca mi
bio rą cy mi udział w da nym przed się wzię -
ciu. Jak sa ma pod kre śla, wpływ na jej
obec ną dzia łal ność mia ło wie le czyn ni ków,
ta kich jak np. za mi ło wa nie do dzia łal no ści
ar ty stycz nej. Naj istot niej szym ele men tem
by ła i jest fa scy na cja kul tu rą  Ja po nii i kra -
jów Da le kie go Wscho du. 

Wy ni kiem tej ogrom nej pa sji oraz umie -
jęt no ści śpie wa nia w ję zy ku ja poń skim jest
pro jekt Orient Event – tym cza so wo za wie -
szo ny z po wo du obo wiąz ków za wo do wych
Dag ma ry. Jak mó wi, każ dy kon cert jest
swo iste go ro dza ju even tem, waż nym wy -
da rze niem, wy ma ga ją cym nie jed no krot nie
zło żo ne go lo gi stycz nie przy go to wa nia. To
wła śnie dzia łal ność „po go dzi nach”, zda -
niem Dag ma ry Bia łek, po zwa la na re ali za -
cję nie ty po wych po my słów.

DDaagg  mmaa  rraa  
BBiiaa  łłeekk
spe cja li sta ds. per so nal nych
SI TA Pol ska
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An na Ka zu sek ukoń czy ła cy ber ne ty kę
eko no micz ną i in for ma ty kę na Uni wer sy -
te cie Łódz kim oraz stu dia po dy plo mo we
z za kre su Pu blic Re la tions. Ukoń czy ła
rów nież kurs The Char ted In sti tu te of
Mar ke ting. Jak sa ma przy zna je, był to dla
niej prze ło mo wy mo ment w ży ciu za wo -
do wym i pierw sze do świad cze nie edu ka -
cyj ne opar te na kon kret nych przy kła dach,
po cho dzą cych z naj więk szych kor po ra cji
na świe cie. Uzu peł nie niem edu ka cji by ła

Aka de mia Me ne dżer ska, w war szaw skiej
Szko le Głów nej Han dlo wej. Do świad cza -
nie zdo by wa ła w dzia łach mar ke tin gu,
m.in. Hen kel Bau tech nik Pol ska, La far ge
Da chy, Al pol Gips. Obec nie w Knauf
Bau pro duk te Pol ska zaj mu je się m.in.
pro jek ta mi wspar cia sprze da ży hur to wej
oraz pod hur to wej, wy bra nej gru py pro -
duk tów z port fo lio fir my. Do jej kom pe -
ten cji na le żą rów nież wszel kie dzia ła nia
zwią za ne z BTL oraz MI CE.

Za swój naj więk szy suk ces uzna je sku -
tecz ne i przy no szą ce efek ty dzia ła nia
na po lu BTL, w tym pro wa dze nie pro gra -
mów lo jal no ścio wych dla part ne rów han -
dlo wych i wy ko naw ców oraz pro jekt dzia -
łań PR zwią za ny z fu zją dwóch ma rek.
Naj waż niej sze w pra cy są dla niej do bra
at mos fe ra oraz pro fe sjo nal ny, chęt ny
do roz wo ju i lo jal ny ze spół, póź niej am -
bit ne i re al ne ce le oraz moż li wość sa mo -
roz wo ju i dzie le nia się zdo by tą wie dzą.

AAnnnnaa  KKaazzuusseekk  
senior brand manager
Knauf Bauprodukte Polska 

Pra ca w wie lu fir mach na uczy ła ją umie jęt no ści po -
dej mo wa nia de cy zji oraz sta wia nia czo ła cią głe mu
ry zy ku. Zda niem An ny Ka zu sek na le ży re zy gno wać z
utar tych szla ków, na rzecz tych nie zna nych a pod ję -
cie ry zy ka jest czymś bar dzo waż nym, szcze gól nie
w biz ne sie. Mo że dla te go współ pra cow ni cy okre śla -
ją ją ja ko re ali stę – ma rzy cie la.

Dzię ki współ pra cy z dzia łem zaj mu ją cym się w firmie
sta ty sty ka mi Bar ba ra Ko per wi dzi, że wy jaz dy mo ty -
wa cyj ne wią żą się ze wzro stem sprze da ży. Re la cje
biz ne so we wy glą da ją ina czej, gdy dostrzega się 
dru giego czło wie ka. Stąd m.in. spon so ring fe sti wa lu
„Dwa brze gi” w Ka zi mie rzu Dol nym. 

Po strze ga ny jest ja ko so lid ny współ pra cow nik,
na któ rym moż na za wsze po le gać. W two rze niu
sce na riu szy i re ali zo wa niu im prez przede wszyst -
kim po ma ga ją mu zdol no ści ana li tycz ne, umie jęt -
ność kie ro wa nia się kon kret ny mi fak ta mi, z wy łą -
cze niem emo cji, em pa tia oraz ta lent or ga ni za cyj -
ny. Swo ją au to bio gra fię na tym eta pie ży cia za ty -
tu ło wał by „Hi sto ria nie do koń czo na”. 

Jan Mal czew ski ukoń czył Wy dział Za -
rzą dza nia Uni wer sy te tu War szaw skie go
na spe cja li za cji Za rzą dza nie Go spo dar -
cze. Je go ka rie ra za wo do wa skła da ła się
z wie lu, róż nej dłu go ści epi zo dów, nie
od po cząt ku zwią za nych z prze my słem
spo tkań. Dzia łał m. in. w fun da cji Sy -
nap sis, opie ku ją cej się dzieć mi au ty stycz -
ny mi, gdzie po zy ski wał fun du sze
na dzia łal ność. Póź niej ak tyw nie współ -

pra co wał z Czer wo nym Krzy żem, w któ -
rym od po wia dał za zbiór kę i wy sył kę
trans por tów z po mo cą do re jo nów ob ję -
tych po wo dzią, ja ka na wie dzi ła Pol skę
w 1997 ro ku. Ko lej ne do świad cze nie
Mal czew skie go to Sek cja Ob słu gi Pa sa -
że rów w Pol skich Li niach Lot ni czych.
Rok spę dził na Istan bul Bil gi Uni ver si ty,
gdzie od po wia dał za na wią zy wa nie kon -
tak tów z in ny mi uczel nia mi w Eu ro pie.
Jak mó wi, ten po byt był prze ło mo wym
punk tem w je go ży ciu oraz ka rie rze za -
wo do wej. Tur cja da ła Mal czew skie mu
moż li wość po zna nia wie lu lu dzi z ca łe go
świa ta. 

W Phi lips Li gh ting Pol and zaj mu je się
po zy ski wa niem lu dzi, wspie ra niem ich
za ple cza edu ka cyj ne go, wspie ra niem
kadr oraz dzia ła nia mi ad mi ni stra cyj ny mi.
Ko or dy nu je tak że róż ne go ro dza ju
przed się wzię cia o cha rak te rze even to -
wym.

JJaann  
MMaall  cczzeeww  sskkii
ma na ger per so nal ny
Phi lips Li gh ting Poland

Fir ma TU Al lianz Pol ska w tym ro ku 
ob cho dzi ła swo je dzie się cio le cie. Ra zem
z nią, dzie się cio le cie pra cy świę to wa ła 
Bar ba ra Ko per, któ ra w TU Al lianz Pol ska
pra cu je od sa me go po cząt ku. Swo ją przy -
go dę z biz ne sem za czy na ła w przed się bior -
stwie po lo nij no -za gra nicz nym. Tam po -
zna ła struk tu ry rzą dzą ce biz ne sem za gra -
nicz nym. Na stęp nie pra co wa ła w „Sztan -
da rze Mło dych” oraz dwóch przed się bior -

stwach nie miec kich, zaj mu ją cych się
ochro ną śro do wi ska. W 1997 ro ku Bar ba -
ra Ko per za ję ła się or ga ni za cją biu ra 
TU Al lianz Pol ska. Za czy na ła od sta no wi -
ska ma na ge ra ds. agen tów a obec nie jest
zastępcą dy rek to ra ds. kon fe ren cji i im -
prez. Do przed się wzięć, któ re nad zo ru je
na le żą m.in. co rocz na kon fe ren cja, tra dy -
cyj nie od by wa ją ca się w ho te lu Go łę biew -
ski (w tym ro ku z ra cji ju bi le uszu wy jąt ko -
wo dla 2000 osób i prze nie sio na do War -
sza wy), co rocz ny wy jazd mo ty wa cyj ny dla
naj lep szych agen tów do za gra nicz nych
biur TU Al lianz oraz kon fe ren cje sprze da -
żo we. Uwa ża, że naj waż niej szą za sa dą
w pra cy jest trak to wa nie in nych tak, jak by
się chcia ło sa me mu być trak to wa nym. Jej
ce lem jest utrzy ma nie wy so kie go po zio mu
im prez oraz dzia ła nia na rzecz te go, aby
fir ma roz ro sła się o bank. Bę dzie sta ra ła się
na mó wić kie row nic two na or ga ni za cję wy -
jaz dów mo ty wa cyj nych tak że po za Eu ro pą.

BBaarr  bbaa  rraa  
KKoo  ppeerr  OOcchheellsskkaa
zastepca dy rek tora ds. or ga ni za cji 
kon fe ren cji i im prez
TU Al lianz Pol ska
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Jest ab sol wen tem ar che olo gii na Uni -
wer sy te cie War szaw skim. W 2000 ro ku
zwią zał się z fir mą Ret tig. O tym, że
chciał by zaj mo wać się pra cą w mar ke tin -
gu, zde cy do wał po wy jeź dzie do Sta nów
Zjed no czo nych. Wró cił do fir my i do stał
za da nie zba da nia zna jo mo ści pro gra mu
lo jal no ścio we go wśród klien tów mar ki
Pur mo. Za da nie to po le ga ło na opra co -
wa niu kry te riów i prze pro wa dze niu ba -
da nia dla gru py 2000. Mo men tem zwrot -

nym w ka rie rze za wo do wej by ła re ali za -
cja w sy tu acji kry zy so wej wy jaz du
dwóch grup klien tów do Tur cji bez po -
śred nio po za ma chu na World Tra de
Cen ter z 11 wrze śnia oraz zor ga ni zo wa -
nie w 2001 ro ku po by tu w Biesz cza dach
dla gru py 12 człon ków Za rzą du Ret tig
(Pur mo). 

Każ de go ro ku fir ma Pur mo or ga ni zu je
dwu dnio wy bal z kon fe ren cją dla 800
osób w ho te lu Go łę biew skim, pod czas
któ re go przed sta wi cie le fir my dzię ku ją
swo im naj lep szym klien tom i przed sta -
wia ją pla ny na ko lej ny rok. Ja nu szo wi
Skib niew skie mu za le ży na tym, aby
na ba lu każ dy z uczest ni ków zna lazł 
coś dla sie bie. Pur mo or ga ni zu je oko -
ło 60 przed się wzięć rocz nie. Im pre zy
dzie lą się we dług trzech ka te go rii: gru py
za gra nicz ne od wie dza ją ce m.in. fa bry kę,
klien ci z Pol ski oraz wy jaz dy za gra nicz ne
dla VIP. 

JJaannuusszz
SSkkiibbnniieewwsskkii
marketing specialist Poland
Rettig Heating (marka Purmo)

Ja nusz Skib niew ski uwa ża, że w pra cy waż niej sze
od za sad ety kie ty biz ne so wej są za sa dy mo ral ne.
Je go pra cow ni cy po strze ga ją go ja ko czło wie ka, dla
któ re go pra ca jest tak że je go pa sją. Au to bio gra fię
na tym eta pie ży cia za ty tu ło wał by „Vo len ti nil im po -
si ble, czy li jak speł ni łem swo je ma rze nia”. 

No wo cze sne roz wią za nia tech nicz ne, jak pod kre -
śla Mi chał So snow ski, są bar dzo waż ne szcze gól -
nie w bran ży IT, dla te go na even tach sta ra się
uka zać po ten cjał TP w tym za kre sie. Po im pre -
zach mie rzo ny jest po ziom sa tys fak cji 
uczest ni ków. 

Każ dy event jest dla niej jak ukła da nie puz zli, na fi -
ni szu wszyst kie ele men ty mu szą znaj do wać się
na wła ści wym miej scu. Waż ne są więc umie jęt no -
ści or ga ni za cyj ne, po dziel ność uwa gi i si ła spo ko ju
oraz umie jęt no ści ana li tycz ne. Jej zda niem nie wol -
no tak że za po mi nać o uśmie chu na twa rzy, któ ry
nie zwy kle po ma ga w pra cy oraz re la cjach in ter per -
so nal nych, otwie ra ją cych wie le drzwi.

Jest ab sol went ką za rzą dza nia i mar ke -
tingu na Uni wer sy te cie War szaw skim. Jej
ka rie ra za wo do wa od po cząt ku zwią za -
na jest z PTK Cen ter tel. Pra co wa ła m.in.
w dzia le HR, gdzie w du żym stop niu od po -
wia da ła za dzia ła nia zwią za ne z bran żą
MI CE. W ra mach swo ich obo wiąz ków zaj -
mo wa ła się ca ło ścio wą or ga ni za cją im prez,
po cząw szy od spre cy zo wa nia po trze by biz -
ne so wej, do re ali za cji wy da rze nia. Od mar -
ca 2008 roku, na no wym sta no wi sku od po -
wia da za pro ce sy za ku po we (kon kur sy
ofert, prze tar gi) zwią za ne z ca ło ścią przed -

się wzięć o cha rak te rze even to wym i PR -
-owym. Do jej pro jek tów na le żał Oran ge
War saw Open. Jak przy zna je, pra ca w kor -
po ra cji Cen ter tel mia ła du ży wpływ na jej
obec ne do świad cze nie i dro gę za wo do wą.
Przede wszyst kim da ła moż li wość spró bo -
wa nia swo ich sił i wie dzy w róż nych ob -
sza rach spół ki, dzię ki cze mu mo gła prze -
ko nać się, co ją naj bar dziej in te re su je.
Od po cząt ku świet nie od na la zła się wła -
śnie w or ga ni za cji wy da rzeń. 

Za naj cie kaw szy, cho ciaż za ra zem naj -
trud niej szy, okres w ży ciu za wo do wym,
uzna je, za koń czo ne suk ce sem, wdro że nie
mar ki Oran ge na pol skim ryn ku. Wśród in -
te re su ją cych pro jek tów wy mie nia tak że
dwa spo tka nia All Com pa ny Me eting pra -
cow ni ków spół ki z ca łe go kra ju. Spon so ro -
wa ne przez za rząd spół ki pro jek ty by ły for -
mą po dzię ko wa nia pra cow ni kom za za an -
ga żo wa nie wło żo ne we wdro że nie mar ki
Oran ge oraz osią gnię cie po zy cji li de ra
na ryn ku te le fo nii mo bil nej. 

EEwwaa  WWii  kkiieełł
ne go cja tor ds. mar ke tin gu
Do me na Za ku po wa Mar ke ting
i Kon tent PTK Cen ter tel

Ukoń czył Uni ver si ty in Bo urn mo uth
w Wiel kiej Bry ta nii oraz Wyż szą Szko łę
Han dlu w War sza wie. Od 1996 ro ku pra -
co wał w agen cjach re kla mo wych. Od 1999
ro ku zwią za ny był z JWT Po land, po cząt -
ko wo pra co wał w dzia le ob słu gi klien ta,
a póź nej był dy rek to rem stra te gicz nym.
Od 2006 pra cu je w Te le ko mu ni ka cji Pol -
skiej SA. Po cząt ko wo pia sto wał funk cję

dy rek to ra ds. ko mu ni ka cji mar ke tin go wej
Ryn ku Biz ne so we go TP, a obec nie jest dy -
rek to rem De par ta men tu Ko mu ni ka cji
Mar ke tin go wej Ryn ku Biz ne so we go Gru py
TP. 

Przy re ali za cji even tów wi ze run ko wych
w TP SA wy ko rzy sty wa ne są na rzę dzia
mul ti me dial ne oraz no wo cze sne tech no lo -
gie trans mi sji vi deo po mię dzy wszyst ki mi
mia sta mi, gdzie od by wa ją się even ty (np.
uro czy ste ko la cje pod czas świąt Bo że go
Na ro dze nia). 

W ko mu ni ka cji z biz ne sem sta wia przede
wszyst kim na bez po śred ni kon takt z od -
bior cą. Uwa ża, że da je to du żo lep szy efekt,
któ re go nie jest w sta nie za gwa ran to wać re -
kla ma. Po zwa la bo wiem na przed sta wie nie
klien tom z róż nych seg men tów ryn ku ofert
„szy tych na mia rę” ich ocze ki wań. 

Za wsze znaj dzie czas na grę w pił kę,
oraz jaz dę na ro we rze, naj chęt niej w oko li -
cach la sów.

MMii  cchhaałł  
SSoo  ssnnooww  sskkii
dy rek tor De par ta men tu 
Ko mu ni ka cji Mar ke tin go wej
Te le ko mu ni ka cja Pol ska 



Jesz cze w szko le śred niej dzia łał w sa mo -
rzą dzie, or ga ni zo wał im pre zy uczniow skie,
był tak że drużynowym har cer skiej sekcji
wod nej oraz instruktorem żeglarstwa. To
wy ro bi ło w nim umie jęt ność bra nia od po -
wie dzial no ści za lu dzi, co przy da ło się
w póź niej szym ży ciu za wo do wym.

Już w wie ku 18 lat za ło żył wła sną fir mę
tu ry stycz ną o na zwie „Ro dos”. Or ga ni zo -
wał wów czas szko le nia i rej sy że glar skie.
Na stęp nie pod jął współ pra cę z Agen cją

Pro mo cji Jet. Jed nym z naj bar dziej spek ta -
ku lar nych suk ce sów Krzysz to fa Gaw ry cha
w tam tych la tach, by ło zbu do wa nie gro ty
lo do wej w Ho te lu Mar riott.

Pod czas pra cy w agen cji re kla mo wej
uda ło mu się zor ga ni zo wać w Pol sce wy -
stęp au stra lij skiej gru py ste pu ją cej Tap
Dogs. Po ro ku po sta no wił zo stać fre elan -
ce rem. 

Punkt zwrot ny w ży ciu za wo do wym na -
stą pił dwa la ta póź niej, kie dy za pro po no -
wał Agen cji Pro mo cji Jet stwo rze nie wła -
snej spół ki Jet Events. Od te go mo men tu
pra ca na bra ła tem pa. Już w 2005 ro ku 
je go fir ma zo sta ła lau re atem kon kur su
„Te raz Pol ska”. Na stęp ne na gro dy po sy pa -
ły się dwa la ta póź niej – dru ga po zy cja
pod wzglę dem świa to wej mar ki even to wej
wśród event ma na ge rów kor po ra cyj nych
oraz na gro da „Event Ro ku 2007”. Jet
Events czte ro krot nie uzy ska ło też mia no
„Fir my przy ja znej klien to wi”.

KKrrzzyysszz  ttooff
GGaaww  rryycchh
dy rek tor za rzą dza ją cy
Jet Events

Swo je dzia ła nia opie ra na mot cie z fil mu „Nie koń -
czą ca się opo wieść”: „Cze go nie na zwiesz, te go nie
roz bi jesz”. Najważniejsza jest pre cy zja w roz kła da -
niu za dań na czę ści i na zy wa nie każ dej z nich. W fir -
mie wpro wa dził za sa dę: Nie uży wa my słów my ślę,
że, są dzę, że, wy da je mi się, tyl ko wiem, lub nie
wiem, a jak nie wiem, to wiem, kie dy bę dę wie dział. 

Za nim tra fił do MI CE pra co wał m.in. na sta no wi sku
spe cja li sty tech nicz ne go w fir mie pro du ku ją cej
urzą dze nia sor tu ją cy ce bank no ty. Jed nym z klien -
tów firmy był NBP. Pod czas licz nych te stów zda rza -
ło się, że wa dli wa ma szy na podar ła bank no ty. To
nauczyło go dy stan su do spraw ma te rial nych.

Klu czem do suk ce su w bran ży, we dług Ja na 
Ma ty si ka, jest po łą cze nie w har mo nij ną ca łość
dwóch cech: sys te ma tycz no ści i kre atyw no ści.
Jak mó wi, sta ra się ro bić to przez ca ły okres
trwa nia swo jej ka rie ry za wo do wej. Pod kre śla 
jed nak, że jest to rzecz nie zwy kle trud na, po nie -
waż z re gu ły lu dzie kre atyw ni ma ją du że pro ble -
my z sys te ma tycz no ścią i od wrot nie.

Ukoń czył za rzą dza nie i mar ke ting
na Uni wer sy tecie Ma rii Cu rie -Skło dow -
skiej w Lu bli nie. Realizował tak że stu dia
sty pen dial ne w Wyż szej Szko le Ad mi ni -
stra cji i Za rzą dza nia HE AO w Arn hem
w Ho lan dii, gdzie wy bra nym przez nie go
przed mio tem kie run ko wym był mar ke ting.
Edu ka cję do peł ni ły stu dia po dy plo mo we
z za kre su ko mu ni ko wa nia biz ne so we go
i Pu blic Re la tions w war szaw skiej Szko le
Głów nej Han dlo wej. Już pod ko niec stu -
diów za ło żył agen cję Cu mu lus, któ ra 
z po wo dze niem dzia ła do dzi siaj. 

Jak przy zna je, w bran ży MI CE zna lazł
się, po nie waż wie rzy w si łę kon tak tów
per so nal nych. Je go zda niem, naj cen niej -
sze są bez po śred nie re la cje, za rów no
na li nii klient – sprze daw ca, jak i po mię -
dzy part ne ra mi biz ne so wy mi. Nie za leż -
nie od te go, czym się zaj mu ją i w ja kiej
bran ży dzia ła ją. 

Kam pa nie re kla mo we, wszech obec ne
na uli cach i w me diach, są oczy wi ście 
tak że w sta nie przy nieść po żą da ne skut ki,
ale nic nie za stą pi wy da rzeń. Wpły wa ją
one du żo sku tecz niej na pod świa do mość,
wy wo łu jąc sil niej sze i bar dziej emo cjo nal -
ne re ak cje po ten cjal nych klien tów. Jak mó -
wi, le piej jest sa me mu wsiąść do pięk ne go
sa mo cho du i się nim prze je chać, niż je dy -
nie po dzi wiać je go bry łę na pla ka cie lub
ekra nie. Ry nek wy ra ża du że za po trze bo wa -
nie na te go ty pu usłu gi. Zle ce nio daw cy co -
raz bar dziej uświa da mia ją so bie si łę drze -
mią cą w mar ke tin gu do świad czeń. Dzię ki
te mu agen cja Cu mu lus mo że się rozwijać. 

JJaann  MMaa  ttyy  ssiikk  
dy rek tor za rzą dza ją cy 
Cu mu lus

Ukoń czył in ży nie rię lą do wą na Po li tech -
ni ce War szaw skiej, stu dio wał kul tu ro -
znaw stwo. Je go ka rie ra za wo do wa, po -
cząt ko wo, nie by ła zwią za na z bran żą 
MI CE. Ju lian, co wy ni ka ło ze zdo by te go
wy kształ ce nia, zaj mo wał się pra cą in ży -
nier ską, wy ko nu jąc mię dzy in ny mi prób ne
od wier ty w ka mie nio ło mach oraz pro jek -
tu jąc urzą dze nia do ob rób ki gra ni tu. Prze -
ło mo wym był mo ment, w któ rym uświa -
do mił so bie, że wy ko ny wa ne do tej po ry

za ję cia, mi mo iż in te re su ją ce i da ją ce
moż li wo ści roz wo ju, w prak ty ce spro wa -
dza ją się do wy ko ny wa nia tych sa mych,
ana lo gicz nych czyn no ści. Pra ca w prze my -
śle spo tkań, da je na to miast kom fort i per -
spek ty wę gwa ran tu ją cą, iż nie mal że każ -
de go dnia sta je się przed no wym wy zwa -
niem, no wym pro jektem, któ ry mu si zo -
stać zre ali zo wa ny w ory gi nal ny spo sób.
Z te go po wo du, re du ku jąc swo je do tych -
cza so we wy na gro dze nie nie mal czte ro -
krot nie, po sta no wił zwią zać się z bran żą
MI CE i sze ro ko ro zu mia ną or ga ni za cją
im prez. Za le d wie po upły wie pół to rej ro -
ku wraz z po zna ny mi wspól ni ka mi za ło żył
Em Lab, aby dzia łać na wła sny ra chu nek,
w spraw dzo nym skła dzie oso bo wym.
Po nie speł na czte rech la tach fir ma sta ła
się roz po zna wal nym i li czą cym gra czem
na ryn ku. We szła tak że na ry nek New
Con nect na war szaw skiej Gieł dzie Pa pie -
rów War to ścio wych. 

JJuu  lliiaann  
KKoo  zzaann  kkiiee  wwiicczz  
partner za rzą dzający
Em Lab 
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Za czy na ła ja ko or ga ni za tor wy jaz dów
za gra nicz nych. Sta no wi sko pi lo ta wy cie -
czek wspo mi na ja ko „szko łę ży cia”.
Przede wszyst kim na uczy ła się roz ma wiać
z ludź mi i ob ser wo wać, jak za cho wu ją się
na wy jeź dzie. 

Od 1996 ro ku Agniesz ka Nad staw na
współ pro wa dzi ła biu ro tu ry stycz ne i agen -
cję even to wą La ta wiec. Punkt zwrot ny 

w ka rie rze na stą pił w 2006 ro ku, kie dy po -
sta no wi ła skon cen tro wać się na agen cji
even to wej. Zre zy gno wa ła z biu ra tu ry -
stycz ne go. By ła to świa do ma de cy zja za -
koń cze nia pra cy w tra dy cyj nej tu ry sty ce
i ob słu dze klien ta in dy wi du al ne go. Sku pi -
ła się na tu ry sty ce biz ne so wej. 

Agniesz ka Nad staw na na le ży do Sto wa -
rzy sze nia Kon fe ren cje i Kon gre sy w Pol -
sce, jest po my sło daw cą i fun da to rem na -
gro dy w kon kur sie dla ju nior event ma na -
ge rów „Na kręć się na event”, pre le gent ką
na bran żo wych szko le niach i kon fe ren -
cjach. Czyn nie uczest ni czy w roz wo ju
bran ży MI CE. Pra ca za wo do wa Agniesz ki
Nad staw nej sta ła się in spi ra cją dla kil ku
prac ma gi ster skich. 

Jej naj waż niej szym ce lem na przy szły rok
są czyn no ści pro mo cyj ne zwią za ne z pro -
jek tem edu ka cyj no -even to wym Szko le nie
Plus, przy go to wa nym ze wspól ni kiem 
Pio trem T. Ru tą. 

AAggnniieesszz  kkaa
NNaadd  ssttaaww  nnaa
part ne r za rzą dza ją cy
La ta wiec Part ner Event 
& Tra ining

Jej współ pra cow ni cy wie dzą, że „nie ma ognia,
w któ ry nie wej dzie”. Uwa ża, że „los sprzy ja
dziel nym” i tak za ty tu ło wa ła by swo ją au to bio gra -
fię. W ży ciu za wo do wym naj bar dziej po mo gły jej
umie jęt ność ko mu ni ko wa nia z ludź mi, ła twość na -
wią zy wa nia kon tak tów oraz zdol no ści przy wód cze. 

Zgod nie z mot tem, któ rym kie ru je się w pra cy
„Wszy scy wie dzą, że cze goś nie da się zro bić,
i przy cho dzi ta ki je den, któ ry nie wie, że się nie da,
i on to wła śnie ro bi” (A. Ein ste in), sta wia so bie am -
bit ne ce le. Naj lepsze są wy zwania z po zo ru nie moż -
li we do re ali za cji. 

Mot tem fir my Ha xel jest „Pro fe sjo na lizm z fan ta -
zją”. Głów nym ele men tem mi sji sze ro ko po ję ty
„fun”. Cho dzi o to, jak pod kre śla Krzysz tof Po boż -
niak, że by im pre zy by ły przy jem no ścią za rów no
dla klien tów, jak i or ga ni za to rów. Uwa ża, że ce -
chy, któ re przy da ją się w tej bran ży to cie ka wość
świa ta i by cie ra do snym. Do dzia ła nia in spi ru je
go re ali za cja wła snych wi zji. 

Je go ży cie za wo do we od za wsze krę ci ło
się wo kół jed nej fir my. Krzysz tof Po boż -
niak jest wła ści cie lem firmy Ha xel, któ ra
na ryn ku pol skim ist nie je od po nad 17 lat.

Za czy nał w 1991 ro ku od tu ry sty ki przy -
go do wej. Or ga ni za cja wy jaz dów eg zo tycz -
nych by ła o ty le skom pli ko wa na lo gi stycz -
nie, że wy jazd mu siał być nie tyl ko cie ka -
wy, ale tak że bez piecz ny. Spa nie w dżun -
gli, wy ciecz ki sa mo cho da mi te re no wy mi,
spły wy pon to no we spra wia ły spo ro trud -
no ści w za pew nie niu bez pie czeń stwa ży cia
i zdro wia uczest ni ków. Naj więk szym

wów czas przed się wzię ciem or ga ni za cyj -
nym by ło wej ście na sied mio ty sięcz ny
szczyt w Pa mi rze. W całej ka rie rze, po mi -
mo skom pli ko wa nej lo gi sty ki te go ty pu
wy jaz dów, nie zda rzył się ża den wy pa dek
z za gro że niem ży cia.

Mo ment zwrot ny da tu je na prze łom 
ro ku 1998/99, kie dy po sta no wił zre zy gno -
wać z tu ry sty ki in dy wi du al nej i na sta wić
się na klien ta kor po ra cyj ne go. Za czął
od za gra nicz nych wy jaz dów mo ty wa cyj -
nych, tu ry sty ki biz ne so wej opar tej o przy -
go dę, na stęp nie wpro wa dził even ty oraz
wy jaz dy in -co min go we, ścią ga jąc do Pol ski
biz nes me nów z ca łe go świa ta. Z więk -
szych im prez, or ga ni zo wa nych w 2008 ro -
ku, wspo mi na wyjazd motywacyjny po łą -
czo ny z kon cer tem T -Lo ve w Stam bu le,
na któ ry 950 osób uda ło się sze ścio ma
czar te ra mi, a tak że prze jazd 600 osób do
Ber li na spe cjal nym po cią giem, na którego
pokładzie odbyły się z dys ko te ka, po ka zy
bar mań skie, au dy cja ra dio wa…

KKrrzzyysszz  ttooff  
PPoo  bboożż  nniiaakk
pre zes zarządu
Ha xel Events & In cen ti ve

Swo ją ka rie rę za wo do wą za czy nał od fo -
to gra fii. W 1988 ro ku za ło żył la bo ra to rium
fo to gra ficz ne. W tym okre sie miał kon takt
z mi lio na mi zdjęć, pra co wał z ty sią cami
klien tów – do świad cze nie to wy ro bi ło
w nim wraż li wość, umie jęt ność oce ny po -
trzeb, ter mi no wość oraz so lid ność. Zdję cia
są dla nie go do dziś bar dzo ważnym wspo -
mnie niem, dzięki nim na uczy ł się do star -
czać emo cje w naj lep szej moż li wej ja ko ści
i for mie.

La bo ra to rium dzia ła ło na mak si mum
swo ich moż li wo ści. Jed nak po wie la nie
sche ma tu każ de go dnia nie by ło in spi ru ją -
ce. Wła śnie to za de cy do wa ło o no wym 
kie run ku za wo do wym, cze go efek tem by ło
po wsta nie agen cji re kla mo wej Pro wo ka tor.
Mo men tem zwrot nym fir my a za ra zem ka -
rie ry za wo do wej Ra do sła wa Nęc kie go był
rok 1998, kie dy wpro wa dza no mar kę
Schies ser AG na ry nek Pol ski. Wów czas,
fir ma Pro wo ka tor, bę dąc ma łą, lo kal ną
agen cją z Wro cła wia, do sta ła szan sę współ -
pra cy w peł nym za kre sie usług mar ke tin go -
wych ATL, BTL i PR. W ra mach tych dzia -
łań przy go to wa ła dla firmy Schies ser AG
kil ka po ka zów mo dy w Pol sce i po za jej
gra ni ca mi. Dzię ki te mu, Pro wo ka tor zo sta ł
wpro wa dzo ny na ry nek even to w.
W najbliszej przy szło ści, pod marką
Prowokator pla nowane są wła sne re ali za cje
mu zycz ne i fil mo we oraz or ga ni za cję naj -
więk sze go mu zycz ne go fe sti wa lu świa ta.

RRaa  ddoo  ssłłaaww
NNęęcc  kkii
właściciel, ge ne ral ma na ger 
Pro wo ka tor



Za czy nał od roz no sze nia ulo tek, co 
po zwo li ło mu po znać naj bar dziej pod sta -
wo we eta py mar ke tin gu. Zre ali zo wa nie
pierw sze go pro jek tu za mi lion zło tych
(jakim był launching nowego produktu)
da ło mu moż li wo ści roz wi nię cia skrzy deł.
Trud ność tego projektu po le ga ła na wy ko -
rzy sta niu wie lu ka na łów ko mu ni ka cji.

W 1998 ro ku za ło żył fir mę Bo ome rang
Te am, uwa ża ną za naj więk szą 
agen cję event -mar ke tin go wą w pół noc -

no -wschod niej Pol sce. Agen cja or ga ni zu -
je ok. 70 even tów rocz nie. Do du żych
przed się wzięć Ro bert Szulc za li cza re ga -
ty dla dwóch firm z bran ży far ma ceu tycz -
nej, pre mie rę Eu ro Car go Ive co Po land
w han ga rze lot ni ska Be mo wo. 

Do głów nych klien tów je go agen cji na -
le żą m.in.: Polkomtel, Iveco Poland,
Michelin i Makro Cash and Carry. 
Bo ome rang Te am zor ga ni zo wał już po -
nad 700 even tów, a Robert Szulc pa mię -
ta do kład nie niemal wszystkie realizacje.
Jed ną z trud niej szych by ła dwu krot na
or ga ni za cja Ro ad Show dla fir my opo -
niar skiej. Eki pa re ali za cyj na by ła w tra sie
ponad trzy miesiące.

Ro bert Szulc jest ab sol wen tem po li to lo -
gii na Uni wer sy te cie War miń sko -Ma zur -
skim, obec nie przy go to wu je dok to rat
na te mat so cjo tech ni ki i jej wy ko rzy sta -
nia w mar ke tin gu.

RRoo  bbeerrtt  SSzzuullcc
prezes zarządu
Bo ome rang Te am 

Dla współ pra cow ni ków jest oso bą kon se kwent nie
re ali zu ją cą wi zję roz wo ju fir my. Pra ca jest je go
pa sją, więc my śli o niej na wet po go dzi nach. 
Gdy by dziś pi sał au to bio gra fię, dał by jej obie cu ją -
cy ty tuł „Ja wam jesz cze po ka żę”.

Ce chy, któ re po zwo li ły mu na od nie sie nie suk ce -
su, to upór i kon se kwen cja w dzia ła niu. Zro zu mie -
nie pro ble mów spor tow ców ułatwia mu to, że
kiedyś sam był sportowcem. Jest tak sa mo wy -
ma ga ją cy wo bec sie bie jak i in nych. Je go au to -
bio gra fia mia ła by ty tuł „Czło wiek speł nio ny”.

Za waż ne w bran ży uznaje umie jęt ność dro bia zgo -
we go pla no wa nia i pro ste go mó wie nia o trud nych
rze czach. Szyb ko na uczył się, że war to jest ufać
pod wy ko naw com – nie wol no np. za glą dać ku cha -
rzo wi, któ re go się sa me mu wy bra ło, do garn ka.
Jako szef wymaga dużo, ale jeszcze więcej wymaga
od siebie. Dużo zawdzięcza żonie, m.in. to, że
umiejętnie tonuje jego emocje, co pomaga w pracy.

Na uko wiec z po wo ła nia, fi zyk do świad -
czal ny i wie lo let ni wy kła dow ca aka de mic -
ki za ło żył agen cję Pu blic Re la tions.

Po sied miu la tach pra cy na Uni wer sy te -
cie Wro cław skim po sta no wił po szu kać
bar dziej in trat ne go za ję cia. De cy zja
o opusz cze niu Uni wer sy te tu by ła naj trud -
niej szą de cy zją w je go ży ciu za wo do wym.

W po ło wie lat 90. tra fił do dzia łu kom -
pu te ro we go jed ne go z wro cław skich
dzien ni ków. Dwa la ta pra cy na uczy ły go
kon tak tów z me dia mi, a tak że pi sa nia 
tek stów. Na stęp ny był dział mar ke tin gu

w fir mie in for ma tycz nej, z któ rej wy niósł
umie jęt no ści zwią za ne z lo gi sty ką or ga ni -
zo wa nia im prez in te gra cyj nych. Przez rok
pra co wał w mię dzy na ro do wej fir mie in for -
ma tycz nej. Na przy kła dzie kon fe ren cji
Glo bal Sum mit w Sztok hol mie, w któ rej
wziął udział, zo ba czył jak się or ga ni zu je
im pre zę na kil ka ty się cy osób.

W 2003 ro ku otwo rzył wła sną fir mę
– agen cję Sar to Pu blic Re la tions. Za sa dą,
któ rą kie ru je się w pra cy jest: „Klu czem
do na sze go suk ce su jest tro ska o każ dy
de tal”. Mi ro sław Za gór ski jest ści śle zwią -
za ny ze śro do wi skiem aka de mic kim.
W swo jej fir mie za trud nia prak ty kan tów,
pro wa dzi rów nież wy kład „Cor po ra te
Iden ti ty” na Po dy plo mo wym Stu dium 
Ko mu ni ka cji na Uni wer sy te cie Wro cław -
skim. 

Uwa ża, że nad cho dzą cy rok nie bę dzie
wca le zły. Po mi mo kry zy su świa to we go
chciał by utrzy mać ten den cje w fir mie,
któ re suk ce syw nie re ali zu je, a pry wat nie
za kwa li fi ko wać się na stu dia MBA.

MMii  rroo  ssłłaaww  
ZZaa  ggóórr  sskkii
wła ści ciel
Sar to Pu blic Re la tions

Ja ko or ga ni za tor za sły nął z re ali za cji
Grand Prix na Żuż lu w Byd gosz czy. Dzię -
ki tej im pre zie fa ni czar ne go spor tu mo gą
każ de go ro ku po dzi wiać naj więk sze gwiaz -
dy tej dys cy pli ny w na szym kra ju. W or ga -
ni za cję za wo dów Le szek Til lin ger za an ga -
żo wa ny jest od sa me go po cząt ku, czy li
od 1998 ro ku, kie dy to prze sła no ofer tę
Byd gosz czy do Mię dzy na ro do wej Or ga ni -
za cji Mo to cy klo wej. Oka za ła się ona jed ną
z lep szych. Ro kiem prze ło mo wym dla nie -

go ja ko or ga ni za to ra był rok 2000, kie dy
pra wa do or ga ni za cji za wo dów prze ję ła
an giel ska spół ka Ben field Sport In ter na tio -
nal. Wszy scy oba wia li się te go kro ku, ale
w re zul ta cie oka zał się on bar dzo ko rzyst -
ny za rów no dla or ga ni za to rów, jak i za -
wod ni ków. Im pre za z ro ku na rok zy sku je
na po pu lar no ści. Swo ją spraw ność w or ga -
ni za cji Grand Prix na Żuż lu ko mi tet or ga -
ni za cyj ny pod wo dzą Lesz ka Til lin ge ra
udo wod nił w tym ro ku, kie dy to, ze wzglę -
du na złe wa run ki na to rze, zo sta ły od wo -
ła ne ostat nie za wo dy z se rii In dy wi du al -
nych Mi strzostw Świa ta na Żuż lu w Gel -
sen kir chen. Po sta no wio no je prze nieść
do Byd gosz czy, gdzie w cią gu za le d wie
czte rech dni przy go to wa no ca łą im pre zę. 

Ca łe ży cie za wo do we Lesz ka Til lin ge ra
zwią za ne jest ze spor tem. Za czy nał 
ja ko pił karz w Po go ni Szcze cin, gra jąc
w ata ku.

LLee  sszzeekk  
TTiill  lliinn  ggeerr  
pre zes 
ŻKS Po lo nia Byg doszcz

MMIICCEE  PPOOLLAANNDD  ggrruuddzziieeńń  22000088 15

OOrrggaanniizzaattoorr  NNoommiinnaaccjjee          OOssoobboowwoośśćć  RRookkuu



MMIICCEE  PPOOLLAANNDD  ggrruuddzziieeńń  2200008816

OOssoobboowwoośśćć  RRookkuu        MMeennaaddżżeerr  NNoommiinnaaccjjee

Roz wój jej ży cia za wo do we go zbiegł się
z prze mia na mi go spo dar czy mi w Pol sce. 

Ża ne ta Be rus za czy na ła od sprze da ży
spe cja li stycz ne go urzą dze nia na uko we go
w Pol skiej Aka de mii Na uk w Po zna niu.
Przez następne dwa la ta pracowała ja ko
star szy spe cja li sta w Biu rze Pro mo cji Za -
gra nicz nej w Kra jo wej Izbie Go spo dar czej.
To wła śnie wte dy mia ła oka zję ob ser wo -
wać zmia ny za cho dzą ce w ów cze snej Pol -
sce – pierw sze mi sje za gra nicz ne, kon tak ty

z za gra nicz ny mi pla ców ka mi dy plo ma tycz -
ny mi. 

Po sze ściu la tach, z Mi ni ster stwa Go spo -
dar ki, wy je cha ła jako konsul handlowy
na pla ców kę do Chi ca go. Okres ten wspo -
mi na, ja ko punkt zwrot ny w swo im ży ciu
za wo do wym. Po po wro cie do kra ju, jesz -
cze przez dwa mie sią ce pra co wa ła w KIG.
Traf chciał, że w tym cza sie swo je biu ro
w KIG otwie ra ło Expo Me dia Gro up Lon -
dyn. Za czę ła od sta no wi ska dy rek to ra 
ds. tar gów, skoń czy ła ja ko dy rek tor za rzą -
dza ją cy. W pra cy po mo gła jej zna jo mość
ję zy ków i otwar ty sto su nek do zmian. 
Jej mot to za wo do we brzmi: „Każ dy po wi -
nien ro bić to, w czym czu je się naj le piej”. 

Ce le na naj bliż szą przy szłość, to uru cho -
mie nie no wej ha li Expo XXI i spra wie nie,
że by sta ła się ona wi zy tów ką stolicy,
współ pra ca z PKP, w ce lu re wi ta li za cji
Dwor ca Za chod nie go oraz za an ga żo wa nie
się w pra ce zwią za ne z Eu ro 2012.

ŻŻaa  nnee  ttaa  
BBee  rruuss
dy rek tor za rzą dza ją ca 
War szaw skie Cen trum Expo XXI

Współ pra cow ni cy po strze ga ją ją ja ko oso bę god -
ną za ufa nia i na ty le otwar tą, że moż na do niej
przyjść na wet z naj bar dziej no wa tor skim po my -
słem. Au to bio gra fię na tym eta pie ży cia za ty tu ło -
wa ła by „Ty le jesz cze wy zwań przede mną…”

Uwa ża, że w jej ży ciu za wo do wym mo ment zwrot ny
jesz cze nie na stą pił. W pra cy naj bar dziej przy da ją
jej się umie jęt no ści ne go cja cji i sys te ma tycz ność.
Jej mot to za wo do we brzmi: „Każ dy jest ko wa lem
swo je go lo su”. Jej au to bio gra fia dzi siaj miała by 
ty tuł „W dro dze”.

W co dzien nej pra cy po ma ga ją Da nie lo wi Błasz -
kie wi czo wi am bi cja, em pa tia, peł na od po wie dzial -
ność za pod ję te dzia ła nia, szcze rość, kon se kwen -
cja w dzia ła niu oraz na sta wie nie na cią gły roz wój
oso bi sty. Uwa ża, że je dy ną sta łą rze czą w ży ciu
są… zmia ny. Tak też za ty tu ło wał by swo ją au to -
bio gra fię.

Ukoń czył stu dia ma gi ster skie z za kre su
za rzą dza nia i mar ke tin gu na Uni wer sy te -
cie War miń sko -Ma zur skim w Olsz ty nie.
Od po cząt ku je go ka rie ra za wo do wa zwią -
za na by ła z siat ków ką pla żo wą i Ho te lem
An ders. Roz po czy nał pra cu jąc przy or ga -
ni za cji Mi strzostw Eu ro py w Siat ków ce
Pla żo wej do lat 23, Pu cha ru Świa ta
w Siat ków ce Pla żo wej Swatch FIVB
World To ur. 

Wśród naj więk szych suk ce sów wy mie nia
wła śnie or ga ni za cję Pu cha ru Świa ta

w Siat ków ce Pla żo wej. Jak mó wi, przez
5 lat, przy pra cy ca łe go ze spo łu Ho te lu
An ders uda ło się za pre zen to wać Pol skę
i Sta re Ja błon ki, ja ko ide al ne miej sce
do or ga ni za cji tak du żych im prez spor to -
wych i even tów o świa to wej ran dze. To
był pierw szy prze łom w je go ka rie rze.
Dru gi na stą pił wraz z przy zna niem mu
obec nej funk cji. Sta ło się to w mo men cie,
kie dy ope ra cyj ne dzia ła nia Ho te lu An ders
mu sia ły zo stać za mie nio ne na za rzą dza nie
ludź mi, ich cza sem i naj waż niej szą, je go
zda niem, czę ścią dzia łal no ści każ de go
przed się bior stwa – sprze da żą i mar ke tin -
giem. Po zo sta łe im pre zy, zwią za ne z dzia -
łal no ścią ope ra cyj ną ho te lu, to or ga ni za cja
tar gów bu dow la nych dla jed nej z hur tow ni
bu dow la nych, kon fe ren cje me dycz ne, na -
uko we oraz (zno wu sport) ko or dy na cja
za kwa te ro wa nia i im prez wie czor nych
pod czas Mi strzostw Świa ta w Jeź dzie 
Ro we ro wej na Orien ta cję w Te re nie
(MTBO).

DDaa  nniieell  
BBłłaasszz  kkiiee  wwiicczz
dy rek tor ds. sprze da ży 
i mar ke tin gu Ho tel An ders
w Sta rych Ja błon kach

Do świad cze nie za wo do we zdo by wa ła
w naj więk szych war szaw skich ho te lach.
W 2008 ro ku nad szedł mo ment na spraw -
dze nie się w in sty tu cji zrze sza ją cej te ho te -
le – War saw De sti na tion Al lian ce.

Pierw sza pra ca na sta no wi sku ko or dy na -
to ra w dzia le Ban kie tów i Kon fe ren cji na -
uczy ła ją przy go to wy wa nia ofert, ko or dy -
na cji i ko ope ra cji z in ny mi dzia ła mi. Po
ro ku prze szła do Biu ra Kon gre sów i Kon -

fe ren cji Ma zur kas Tra vel. Awan so wa ła
z ko or dy na to ra pro jek tu, na pro ject ma na -
ge ra, a na stęp nie na sa les ma na ge ra.
Od 2006 do paź dzier ni ka 2008 ro ku pra -
co wa ła na sta no wi sku ac co unt ma na ge ra
MI CE w war szaw skim ho te lu Hil ton. 

Naj więk szym przed się wzię ciem or ga ni za -
cyj nym Mar le ny Biardz kiej był Kon gres
AIDS 2003, od by wa ją cy się w War sza wie.
Mar le na mu sia ła sko or dy no wać nie tyl ko
kwe stie zwią za ne z po wo dze niem sa me go
kon gre su, ale od po wia da ła tak że za ca łe
za kwa te ro wa nie i pro gram ar ty stycz ny. 

W ho te lu Hil ton od po cząt ku po ma ga ła
two rzyć struk tu ry or ga ni za cyj ne. Waż nym
ele men tem by ło pro mo wa nie nie tyl ko sa -
me go ho te lu, ale tak że uwy dat nie nie wa lo -
rów War sza wy, ja ko atrak cyj nej de sty na cji
biz ne so wej z do brą ba zą noc le go wą. 

Swo ją wie dzą na te mat sektora spotkań
dzieli się podczas bran żowych konferencji
i prezentacji.

MMaarr  llee  nnaa
BBiiaarrddzz  kkaa
ac co unt ma na ger MI CE
Hil ton War saw Ho tel 
& Co nven tion Cen tre (do X 2008)
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Ab sol went ka Aka de mii Eko no micz nej
w Po zna niu. Od 12 lat w bran ży ho te lar -
skiej. Za czy na ła od Ho te lu Po znań 
Or bi s, gdzie by ła re cep cjo nist ką od po -
wie dzial ną za re zer wa cje. Na stęp nie pia -
sto wa ła funk cję spe cja li sty ds. sprze da ży
i mar ke tin gu w ra mach sie ci Ac cor 
i p.o. kie row ni ka dzia łu sprze da ży. Naj -
waż niej szym mo men tem w jej ka rie rze
by ła de cy zja o prze pro wadz ce do Kra ko -

wa, pod ję ta z przy czyn oso bi stych.
Od 2004 ro ku Do ro ta Grzem pow ska pra -
cu je na sta no wi sku kon sul tan ta ds. kon -
fe ren cji i ban kie tów w Ra dis son Sas.
W ro ku 2008 z ra mie nia ho te lu ko or dy -
no wa ła m.in. se mi na rium Wel l ness &
Spa, kon fe ren cje dla pla có wek dy plo ma -
tycz nych, ba le dla 220 osób, gdzie z uwa -
gi na ma łe po wierzch nie sal ho te lu by ły
one prze or ga ni zo wa ne w trak cie ba lu
(miej sca sie dzą ce za mie ni ły się w par -
kiet), pre zen ta cje ban ków, biur po dró ży,
a tak że kon fe ren cje dla firm, urzę dów
i uczel ni. W pla nach ma przy cią ga nie
jesz cze więk szych i bar dziej pre sti żo -
wych im prez do Kra ko wa. Po wsta ją cy
wła śnie w Kra ko wie dru gi ho tel sie ci 
Re zi dor (Park Inn), ma uzu peł nić nie -
zbęd ne dla tych pla nów za ple cze. 

W biznesie bardzo ważne są dla niej
budowanie osobistej wiarygodności 
i zdrowy rozsądek.

DDoorroottaa
GGrrzzeemmppoowwsskkaa
meetings & events consultant 
Radisson Sas Kraków

Po strze ga na przez wszyst kich ja ko oso ba przed -
się bior cza. Uwa ża, że pie nią dze są po to, aby 
re ali zo wać ma rze nia. Naj więk szy wpływ na jej 
ży cie mia ła prze pro wadz ka z Po zna nia do Kra ko -
wa. Gdy by mo gła w Pol sce coś zmie nić, roz bu do -
wa ła by sieć au to strad. 

Uwa ża, że nie ma ła twych pro jek tów. Waż ne jest to,
aby dą żyć do ce lu, nie pa lić za so bą mo stów i prze -
strze gać za sad. To droga do suk ce su. W Ale Glo rii
zorganizował kil ka dzie siąt du żych even tów, m.in. ob -
cho dy 15-le cia fir my Avon, wej ścia na gieł dę Mon -
na ri, wi zy tę Sha ro ne Sto ne, Pla ci do Do min go.

Wy zna je za sa dę „My pra cu je my dla was” ozna -
cza ją cą po moc agen cjom even to wym w or ga ni zo -
wa niu im prez w je go ho te lu. Wy cho dzi z za ło że -
nia, że je że li agen cja od nie sie suk ces, to jest 
to suk ces wszyst kich za an ga żo wa nych. Waż ną
kwe stią jest tak że „Ma gicz ny te le fon 046”, 
w ra mach któ re go go ście ma ją za pew nio ny 
ca ło do bo wy kon takt z dy rek to rem obiek tu.

Dzie sięć lat te mu nie mógł prze wi dzieć,
że przy pad ko wy po wrót z pla ży w Zjed no -
czo nych Emi ra tach Arab skich bę dzie miał
tak du ży wpływ na je go ży cie za wo do we.

W ZEA chciał tyl ko od wie dzić zna jo -
mych. Po je chał na kil ka ty go dni, zo stał
trzy na ście lat. Pew ne go dnia, wra ca jąc
z pla ży w Abu Dha bi, po mógł ob słu dze 
ho te lu Le Me ri dien w do ga da niu się z gru -
pą ro syj skich tu ry stów. Dy rek tor ho te lu za -
pro sił go na lunch. Po tym spo tka niu 
zo stał ko or dy na to rem ds. roz ryw ki. Przez

trzy la ta pra co wał i miesz kał w ho te lu. To
spra wi ło, że po znał per spek ty wę nie tyl ko
pra cow ni ka, ale tak że klien ta. 

Pra co wał m.in. w Le Me ri dien Abu Dha -
bi, Hil to nie w Al Ain, She ra to nie w Du ba -
ju. Po 11 wrze śnia 2001 r. po sta no wił
zmie nić lo ka li za cję geo gra ficz ną. Traf
chciał, że naj lep sza ofer ta przy szła z Pol -
ski. Pod ko niec 2002 r. za czął wy cią gać
z dłu gów jed ną z war szaw skich re stau ra cji,
a na stęp nie du że wy daw nic two. Wspo mi -
na, że był to je dy ny mo ment w je go ży ciu
za wo do wym, kie dy nie miesz kał w ho te lu.

W 2005 ro ku za pro po no wa no mu stwo -
rze nie ho te lu Król Ka zi mierz w Ka zi mie -
rzu Dol nym. Bu do wa ho te lu od pod staw
by ła naj trud niej szym wy zwa niem w je go
ka rie rze za wo do wej. Mu siał na uczyć sa me -
go sie bie, że sam nic nie zna czy, a je go ro lą
jest stwo rze nie wa run ków i ko or dy no wa -
nie dzia łań in nych osób. Od sierpnia 2007
ro ku pra cu je w gru pie Or bis SA, w ho te lu
Mer cu re Mron go via Re sort & SPA. 

PPrrzzee  mmyy  ssłłaaww
NNiiżż  nniikk
ge ne ral ma na ger
Mer cu re Mron go via 
Re sort & SPA

Nor bert Ka ba czyń ski przez pięć lat pra co -
wał ja ko fre elan cer, z któ re go usług ko rzy -
sta ło wie le agen cji even to wych. Po czą tek
je go za wo do wej ka rie ry zwią za ny był z re -
ali za cją ma łych pro jek tów, któ re z cza sem
prze ro dzi ły się w po waż ne przed się wzię cia
mar ke tin go we, jak na przy kład re ali za cja
ak cji wpro wa dze nia na pol ski ry nek Burn
Co ca -Co li. Awans na sta no wi sko pro ject
ma na ge ra spra wił, że Nor bert stał się czło -
wie kiem w peł ni od po wie dzial nym za re ali -

za cję pro jek tów. Z te go okre su wspo mi -
na m.in. or ga ni za cję La ta Kon cer to we go
ra dia RMF FM i ty go dni ka „Naj”.

Wiel ki prze łom w je go ży ciu za wo do wym
na stą pił w mo men cie roz po czę cia współ -
pra cy z war szaw ską re stau ra cją Ale Glo ria.
Wów czas stał się sa les and mar ke ting ma -
na ge rem od po wie dzial nym nie tyl ko za re -
ali za cję even tów, ale rów nież za two rze nie
ich sce na riu szy. Re stau ra cja an ga żo wa ła
się rów nież w dzia łal ność cha ry ta tyw ną
– współ pra cę z fun da cja mi Ilo ny Fe li cjań -
skiej „Nie za po mi naj ka”, Jo lan ty Kwa -
śniew skiej „Po ro zu mie nie bez ba rier”, czy
też „Mam ma rze nie”. Pra co wał dla ta kich
klien tów jak: Ci ti bank Han dlo wy, Ikea, Lo -
gi tech, Mon na ri, Ma rqu ard Me dia, Edi pres -
se, Lek, We il Got shal & Man ges, Scan dia,
Xe rox Le xus oraz wie lu in nych. Od wrze -
śnia 2008 ro ku Nor bert Ka ba czyń ski pia -
stu je sta no wi sko Part ne ra Za rzą dza ją ce go
w agen cji Even ta ge.

NNoorr  bbeerrtt  
KKaa  bbaa  cczzyyńń  sskkii
sa les and mar ke ting ma na ger
Ale Glo ria  (do IX 2008)
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Pa weł Pa czek przez 20 lat tań czył w ze -
spo le folk lo ry stycz nym. Licz ne, wy jaz dy,
tur nie je, fe sti wa le, kon tak ty z mię dzy na -
ro do wym śro do wi skiem spra wi ły, że zy -
skał, tak cen ną w bran ży MI CE, ła twość
na wią zy wa nia kon tak tów. 

Hi sto ria ży cia za wo do we go Paw ła
Pacz ka za czy na się w 1999 ro ku w war -
szaw skim ho te lu She ra ton. Pierw sze sta -
no wi sko, po moc ni ka na ban kie tach, da ło
mu po ję cie o tym, jak czło wiek, któ ry

usta wia krze sła i sto ły pod cho dzi
do swo jej pra cy. Ko lej ne – po moc nik kel -
ne ra na ban kie tach i pra cow nik dzia łu
re zer wa cji – na uczy ły go pro fe sjo nal nej
ob słu gi klien ta.

Mo men tem zwrot nym w ka rie rze za wo -
do wej był awans na sta no wi sko ko or dy -
na to ra gru po we go. Pa weł na uczył się
wów czas od por no ści na stres i po znał 
za sa dy or ga ni za cji im prez w prak ty ce.
Naj więk szym wy zwa niem or ga ni za cyj -
nym oka za ła się wi zy ta pre zy den ta Pu ti -
na w Pol sce. Ca ło do bo wy kon takt z am -
ba sa dą ro syj ską, pra cow ni ka mi BOR -u,
kan ce la rią pre zy den ta i pre mie ra spra wi -
ły, że wi zy ta ta śni ła mu się po no cach. 

W 2004 ro ku tra fił do Co ur ty ard by
Mar riott. Jednym z wiekszych
przedsięwzieć, w których brał udział 
w tym hotelu była organizacja pobytu
kandydatek do tytułu Miss Świata 
w 2006 roku.

PPaa  wweełł  PPaa  cczzeekk
sa les ma na ger
Co ur ty ard by Mar riott

Jest spor tow cem nie tyl ko z za mi ło wa nia, ale tak -
że z cha rak te ru, co prze kła da się na je go pra cę
– to wła śnie z bo iska za czerp nął swo je mot to za -
wo do we: „Chcę być naj lep szym, chcę wy grać”.
Przez współ pra cow ni ków po strze ga ny jest ja ko
spe cja li sta w swo im fa chu i do bry kum pel. 

Jak przy zna je, jej najważniejsze cechy cha rak te ru
to otwar tość na świat i no we do świad cze nia oraz
dy na mi ka w dzia ła niu. Po zwa la to do brze mo ni to -
ro wać ry nek i dzię ki te mu spraw nie re ago wać
na zmia ny. Za wsze znaj dzie czas na po dró że. 

Au to bio gra fię na tym eta pie ży cia za ty tu ło wał by
„Al ways lo ok on the bri ght si de of li fe”. Współ -
pra cow ni cy po strze ga ją go ja ko uśmiech nię te go
czło wie ka. Pie nią dze są dla nie go środ kiem
do za pew nie nia spo ko ju. Za wsze znaj dzie czas 
dla ro dzi ny i przy ja ciół. 

Dwu let ni po byt w Sta nach Zjed no czo -
nych i pra ca w ho te lu North Wo ods Inn
& Re sort to wy da rze nia, któ re mia ły naj -
więk szy wpływ na ka rie rę za wo do wą
Ma te usza Zie liń skie go. Mó wi, że za -
szcze pi ły w nim ziar no go ścin no ści. 

Stu dio wał na kie run ku za rzą dza nie 
śro do wi skiem na Wy dzia le Na uk Geo gra -
ficz nych Uni wer sy te tu Ada ma Mic kie wi -
cza, jed nak po stu diach nie szu kał pra cy
w za wo dzie. Zde cy do wał wy je chać
na pro gram ty pu in tern ship do jed ne go

z ame ry kań skich ho te li. Wy brał ro dzin ny
ośro dek wy po czyn ko wy w Old For ge,
w sta nie No wy Jork. Prze szedł tam przez
wszyst kie moż li we sta no wi ska i miej sca
– od pral ni, po przez pra cę kel ne ra, skoń -
czyw szy na asy sten cie dy rek to ra.

Po po wro cie do kra ju wie dział, że swo -
ją przy szłość chce wią zać z ho te lar -
stwem. W 2005 ro ku roz po czął pra cę
na sta no wi sku spe cja li sty ds. mar ke tin gu
w Pa ła cu Wiej ce. 

Ko lej ne do świad cze nia zdo by wał w Ho -
te lu Rzym skim w Po zna niu, aby pro sto
stam tąd tra fić do wcho dzą cej na pol ski
ry nek hisz pań skiej sie ci NH Ho tels.
Choć obiekt zo stał ofi cjal nie otwar ty 
we wrze śniu 2008 ro ku, jed nak Ma te usz
Zie liń ski, ja ko ma na ger ds. sprze da ży
pra cę przy uru cha mia niu ho te lu roz po -
czął już rok wcze śniej pra cu jąc nad pro -
mo cją mar ki na pol skim ryn ku.W mię -
dzy na ro do wym ze spo le współ two rzył
kam pa nię re kla mo wą obiek tu.

MMaa  ttee  uusszz  
ZZiiee  lliińń  sskkii
sa les ma na ger 
NH Poznań

Ewa Woch ukoń czy ła hi sto rię na Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim. Jej edu ka cję uzu -
peł ni ły do dat ko wo stu dia z za kre su za rzą -
dza nia fir mą w Pol sko -Fran cu skiej Po dy -
plo mo wej Szko le Za rzą dza nia. Od 1992
ro ku zwią za na jest z bran żą tar go wą. Jak
sa ma przy zna je, zna la zła się w niej przy -
pad kiem. Spo tka ła na swo jej dro dze lu dzi,
któ rzy za kła da li fir mę Cra cow Expo Cen -
ter. Na po cząt ku lat 90. by ła to jed na
z pierw szych firm tar go wych w Pol sce.

Ewa Woch po sta no wi ła na wią zać z ni mi
współ pra cę. Zna jąc bie gle dwa ję zy ki ob ce
– an giel ski i fran cu ski – od po wia da ła
za kon tak ty z za gra nicz ny mi kon tra hen ta -
mi, co w bran ży tar go wej jest nie zwy kle
waż ne. Po nad to, spę dzi ła sie dem mie się cy
na sta żu w Mię dzy na ro do wym Cen trum
Tar go wym Expo w Bruk se li. Po zwo li ło jej
to le piej po znać spe cy fi kę ryn ku tar go we go
oraz na brać do świad czenia w or ga ni za cji
i ob słu dze te go ty pu wy da rzeń. Po upad ku
Cra cow Expo Cen ter, któ re nie spro sta ło
za wi ro wa niom lat 90. Ewa Woch, wspól -
nie z przy szły mi wspól ni ka mi za ło ży ła fir -
mę Tar gi w Kra ko wie, któ ra funk cjo nu je
z po wo dze niem do dzi siaj. Jest jej wi ce pre -
ze sem oraz jed nym z udzia łow ców. Jak
mó wi, za swój naj więk szy suk ces uzna je
wła śnie sam fakt ist nie nia fir my. 

To w peł ni pry wat na, nie za leż na od ni ko -
go fir ma, któ ra swo je dzia ła nia opie ra
na czy sto biz ne so wych za sa dach. 

EEwwaa  WWoocchh  
wi ce pre zes zarządu
Tar gi w Kra ko wie 





Podziękowania za współpracę przy organizacji gali
Osobowość Roku MICE Poland 2008 dla:

Jack Daniels
Jack & John

Lidex Congress & Events
Pick and Taste

Restauracji Ale Gloria
Teatru Praskiego
Vodka of Finland


