


100 MAJ–CZERWIEC 2018

Jak zorganizować event firmowy
krok po kroku – krótki przewodnik

A u t o r k a :  M o n i k a  N o w a c k a - S a h i n

Event marketing jest narzędziem, które służy do osiągania celów firmy za pomocą 
wydarzeń. To pojęcie wprost kojarzy się z organizacją różnego rodzaju imprez. Jednak 
możliwości, które daje, są znacznie szersze. Event marketing wpływa na promocję 
firmy, produktów, usług i idei. Jest także sposobem na budowanie trwałych relacji 
z konsumentami i wzbudzanie w nich pozytywnych emocji względem marki. Wszystko 
to pod warunkiem, że organizacja eventu przebiega we właściwy sposób. 

Event wymaga od menedżera umiejętności 
zgrania wielu elementów, często w bar-

dzo krótkim czasie. W trakcie organizowania 
wydarzenia trzeba zaplanować, skoordynować 
i przeprowadzić wiele różnych działań, zapa-
nować nad licznymi podwykonawcami, zadbać 
o aspekty techniczne, komunikacyjne, logistycz-
ne… I o niczym nie można zapomnieć! Jak zatem 
zorganizować atrakcyjny i skuteczny event?

KROK 1. ZDEFINIUJ CEL EVENTU
Cel eventu decyduje o jego formacie i scenariu-
szu. Zupełnie inne wydarzenia będą służyć do 
osiągnięcia takich celów, jak integracja zespołu, 
wzmocnienie motywacji pracowników czy lepsza 
komunikacja, a inne będą sposobem na promo-
wanie marki, nawiązanie relacji z klientami czy też 
edukację w zakresie produktów i usług. Od celu 
eventu zależy to, czy będzie on miał formę konfe-
rencji dla dużego grona odbiorców, czy też będzie 
małym spotkaniem dla wyselekcjonowanej grupy. 

KROK 2. OKREŚL GRUPĘ ODBIORCÓW
Aby osiągnąć cel, trzeba precyzyjnie określić 
grupę odbiorców wydarzenia. Trzeba zrozumieć, 

jakie są potrzeby odbiorców, ich oczekiwania 
co do wydarzenia czy też jakie atrakcje będą 
w stanie odpowiednio ich zmotywować podczas 
eventu. Od grupy odbiorców zależą więc scena-
riusz imprezy, wybór gości specjalnych, wyda-
rzenia towarzyszące czy nawet rodzaj cateringu.

KROK 3. OKREŚL BUDŻET EVENTU
To trzeci z najważniejszych aspektów, które 
silnie wpływają na organizację eventu. Od jego 
wysokości zależy rozmach eventu – np. menu, 
materiały dla uczestników, wydarzenia dodat-
kowe, chociażby koncert. Jednak pamiętaj, że 
nawet z niewielkim budżetem jesteś w stanie 
przeprowadzić atrakcyjne wydarzenie, jeśli 
zrozumiesz, jakim celom – firmy i uczestników 

– ma ono służyć.

KROK 4. WYBIERZ TERMIN
W podejmowaniu decyzji o dacie eventu należy 
wziąć pod uwagę tematykę i grupę odbiorców. 
Ważne jest, aby się zorientować, czy w tym 
samym czasie nie ma wydarzeń, które mogą 
odciągnąć uwagę od organizowanego przez 
Ciebie spotkania. Termin może również wpły-

w jaki sposób przepro-
wadzić event atrakcyjny 
dla odbiorców,

co jest niezbędne do 
przygotowania niezapo-
mnianego wydarzenia,

w jaki sposób wypro-
mować swój event.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:
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wać na koszty. Data poza sezonem branżowych 
spotkań, przypadających na miesiące między 
marcem a czerwcem oraz wrześniem a listo-
padem, może się wiązać z obniżeniem kosztów 
organizacji eventu.

KROK 5. WYBIERZ MIEJSCE 
Miejsce eventu powinno odpowiadać jego 
charakterowi, pasować do grupy docelowej 
i umożliwiać realizację zaplanowanego scena-
riusza. Dobrze, aby było niebanalne i dawało 
swobodę aranżacji spotkania. 

KROK 6. ZBUDUJ ATRAKCYJNY PRO-
GRAM I ZAPROŚ CIEKAWĄ OSOBĘ
Tematyka eventu i program są niezwykle ważne. 
To one decydują, czy  odbiorcy wydarzenia będą 
chcieli je wpisać w swój kalendarz. Istotne jest, 
aby program wyróżniał się spośród innych spo-
tkań o podobnej tematyce. Można to osiągnąć 
np. dzięki obecności znanej i cenionej osoby 

– autorytetu odbiorców eventu. 

KROK 7. STWÓRZ LANDING 
PAGE EVENTU
Podczas organizacji otwartych, masowych 
eventów koniecznie trzeba zadbać o landing 
page lub wydarzenie w social media (coraz 
częściej stosowane). Powinny się tam znaleźć 
najważniejsze informacje: program eventu, 
informacje o prelegentach, formularz reje-
stracyjny, informacje o opłatach itp. Zadbaj 
o to, aby landing page był atrakcyjny wizualnie, 
a przede wszystkim intuicyjny. Tak, aby żaden 
zainteresowany wydarzeniem nie opuścił go 
bez informacji, po które na niego zajrzał.

KROK 8. POINFORMUJ UCZESTNIKÓW 
E-MAILEM LUB POCZTĄ O WYDARZENIU
Zaproszenie w formie elektronicznej czy klasyczne 
zaproszenie drukowane? To również zależy od 
charakteru eventu i grupy odbiorców. Ważne jest, 
aby zaproszenia zostały wysłane w odpowiednim 
czasie. O momencie wysyłki decyduje przede 
wszystkim to, czy udział w evencie jest płatny, 
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KROK 11. ZADBAJ O KAŻDY SZCZEGÓŁ 
PRZEBIEGU WYDARZENIA
Aranżacja scenograficzna, ustawienie sali, nagło-
śnienie, catering, obsługa techniczna, rejestracja 
gości – wszystko musi być zaplanowane i do-
pięte na ostatni guzik. Powinieneś być jednak 
elastyczny i gotowy w każdej chwili do reakcji 
na sytuacje kryzysowe.

KROK 12. ZESKALUJ WYDARZENIE
Warto wykorzystać event do stworzenia con-
tentu. Ciekawy content zwielokrotnia dotarcie 
w digitalu. Event, aby mógł zostać zauważony, 
musi istnieć w mediach społecznościowych. 
Dobrze, aby był bezpośrednio transmitowany 
w sieci. Przed eventem można budować za-
angażowanie m.in. przez: webcasty, podcasty, 
webinary. Podczas eventu można zwiększyć 
zasięg za pomocą live streamingu, po evencie 
zaś warto utrzymać kontakt z uczestnikami 
dzięki relacji wideo.

Pamiętaj, że aby przygotować i zorganizować 
udany event, potrzebujesz przede wszystkim 
wyobraźni, umiejętności szczegółowego pla-
nowania, przewidywania nieprzewidzianych 
sytuacji, systematycznego działania i dużo 
cierpliwości! Powodzenia!

Monika Nowacka-Sahin

dyrektor Digital Knowledge Villa-
ge – multimedialnego centrum 
konferencyjnego; pomysłodaw-
czyni i organizatorka ponad 1000 
kongresów, konferencji, warsz-
tatów czy szkoleń biznesowych 
z ponad 12-letnim doświadcze-
niem eventowym

NAPISZ DO AUTORKI:

monika.nowacka-sahin@digi-
talknowledge.pl

czy też jest to zaproszenie bezpłatne. Podjęcie 
decyzji o wzięciu udziału w płatnym wydarzeniu 
wymaga znacznie więcej czasu. 

KROK 9. ZBUDUJ PRESTIŻ WYDARZE-
NIA I ZADBAJ O JEGO PROMOCJĘ
Ważne jest, aby jak największa liczba odbiorców 
wydarzenia mogła się o nim dowiedzieć. Rodzaj 
działań promocyjnych zależy od tego, do kogo chcesz 
dotrzeć. Media tradycyjne, internet, serwisy informu-
jące o różnych eventach to główne kanały dotarcia 
do świadomości odbiorców. W wypadku niektó-
rych wydarzeń warto pozyskać patronów me-
dialnych. W promocji dobrze jest wykorzystywać 
także różne narzędzia: materiały contentowe 
(np. artykuły prelegentów), filmiki (np. wywiady  
z prelegentami), konkursy dla uczestników itp.

KROK 10. PRZYGOTUJ MATERIAŁY 
DLA UCZESTNIKÓW I DZIENNIKARZY
Program wydarzenia, atrakcje, sylwetki pre-
legentów – to podstawowe informacje, które 
powinien otrzymać każdy uczestnik. W zależno-
ści od celu eventu warto również przygotować 
materiały dodatkowe, np. raport branżowy, spe-
cjalny przewodnik itp. Przedstawiciele mediów 
powinni otrzymać gotowe treści do publikacji. 
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Event jako narzędzie
budowania wizerunku

A u t o r k a :  J u s t y n a  B a k a l a r s k a

Zaangażowanie jest obecnie w marketingu towarem deficytowym. Każdy marketer dąży 
do tego, aby różnymi metodami, przez różne kanały dotarcia wzbudzić zainteresowanie 
marką i zachęcić swoich klientów do zaangażowania. Niezwykle pomocny może się 
w tym okazać event marketing.

Już wiele lat temu marketerzy zachłysnęli się moż-
liwościami zaoferowanymi im przez internet i me-

dia społecznościowe. Targetowanie, retargetowanie, 
ogrom danych, możliwości ich analizy, świadomość, 
kim są odbiorcy, oraz wielość kanałów dotarcia do 
nich sprawiły, że digital stał się tematem numer jeden 
w całej branży marketingowej. Dziś, kiedy w digitalu 
jest już niemal każdy, kiedy użytkownicy przestają 
reagować na przekaz reklamowy online, kiedy war-
tościowych marketingowych treści jest więcej, niż 
ktokolwiek może skonsumować, kiedy niemal połowa 
internautów używa programów blokujących reklamy, 
a wizerunek Facebooka chwieje się w posadach – 
pojawia się pytanie: „Co dalej?”. Po rozłożeniu na 
czynniki pierwsze sytuacji, w której znaleźli się dziś 
marketerzy, można uznać, że branża wraca do źródeł. 
Komunikacja marketingowa, odpowiedź na potrzeby 
odbiorców i nawiązywanie relacji stają się sposobem 
na ponowne zaistnienie w świadomości klientów. 
I tak jak niegdyś luksusem była komunikacja przez 
kanały online, tak dziś za taki luksus uznawane są 
ponownie spotkania twarzą w twarz. A działania 
z zakresu event marketingu nieustająco zyskują na 
znaczeniu.

BEZPOŚREDNI KONTAKT
Event marketing jest traktowany przez marketerów 
jako jeden z istotniejszych elementów strategii dzia-
łań od dawna. Wykorzystywany wewnątrz firmy, po-
zwala na integrowanie zespołów czy motywowanie 

dlaczego event marke-
ting wzbudza zaanga-
żowanie,

jak wydarzenia wpły-
wają na budowanie 
wizerunku marki,

jaką funkcję pełni event.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:
pracowników. Stosowany na zewnątrz, jest dosko-
nałym sposobem na budowanie wizerunku marki 
i jej promocję. Wydarzenia kierowane do klientów 
cieszą się niemałą popularnością wśród odbiorców 
i ich sympatią. Jest to dla nich atrakcyjna forma 
kontaktu z marką – ze względu na znacznie mniejszą 
nachalność w komunikacji niż w wypadku reklam 
czy innych sposobów promocji. Dodatkowo podczas 
wydarzeń sami uczestnicy, nie tylko marka, odgry-
wają istotną rolę. Targi, konferencje, pikniki, koncerty, 
wydarzenia sportowe stają się atrakcyjną formą 
spędzania wolnego czasu, poszerzania kompetencji 
czy po prostu rozrywki. Dzięki tym przyjemnym oko-
licznościom, licznym niespodziankom i interesującym 
scenariuszom wydarzeń marka odpowiadająca za 
event jawi się w oczach konsumentów jako atrak-
cyjny partner. W samych uczestnikach wzbudza 
zaś pozytywne reakcje i skojarzenia, które podczas 
podejmowania decyzji o zakupie produktu wracają 
ze wzmożoną siłą. Angażowanie konsumenta w świat 
marki podczas wydarzeń jest bardzo skuteczne i nie-
zwykle silne ze względu na bezpośredni kontakt oraz 
możliwość przyciągnięcia uwagi odbiorców na żywo. 
Dzięki temu marka ma szansę pojawić się w ich 
świadomości, gdy są znacznie mniej rozproszeni niż 
np. podczas korzystania ze smartfona.

GRUPY ODBIORCÓW
Wpływ na kształtowanie w oczach konsumentów 
pożądanego wizerunku marki w czasie trwania 

DODATEK
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eventu ma również fakt, że w wydarzeniu zazwyczaj 
biorą udział osoby bezpośrednio zainteresowane 
marką czy branżą, w której ta działa. Dzięki temu 
są one bardziej otwarte na kontakt z przekazem 
promocyjnym marki, ponieważ oczekują, że z tego 
bezpośredniego spotkania mogą wynieść także 
coś dla siebie. W zależności od charakteru wydarze-
nia można dotrzeć do grupy docelowej na różnorakie 
sposoby. Aby dodatkowo zachęcić uczestników do 
obcowania z marką oraz pobudzić ich zaangażo-
wanie, warto sięgnąć po popularne sposoby ich 
aktywizowania. Więcej o nich przeczytasz w ramce 1.

SPRECYZOWANY CEL
W zależności od celu, który ma zostać osiągnięty, 
wydarzenie będzie przybierać różny charakter. 
Jeśli chcesz budować wizerunek ekspercki, chwa-
lić się i dzielić wiedzą wewnętrznych ekspertów 
firmy oraz pozyskiwać potencjalnych klientów, 
idealnie sprawdzą się konferencja, warsztaty czy 
też targi. Profesjonalny charakter wydarzenia 
i atmosfera wiedzy ukształtują w umysłach od-
biorców wizerunek marki jako specjalisty w danej 
dziedzinie.

Uroczyste gale, bankiety połączone z rozdaniem 
nagród, prezentacją produktów czy aukcją kreują 
wyobrażenie ekskluzywności i wizerunek poważ-
nego partnera biznesowego.

Akcja sadzenia drzew czy podjęcie innej działal-
ności prospołecznej będą dla odbiorców informa-
cją, że wśród wyznawanych przez markę wartości 
jest ekologia czy chęć niesienia pomocy ludziom 

Jak oddziaływać na potencjalnych klientów, by wzbudzić ich zaangażowanie?
RAMKA 1



Testy – możliwość fizycznego kontaktu z produktem podczas wydarzeń jest dla uczestników nie do przecenienia. Dzięki temu mogą oni w przyjem-
nej atmosferze, bez żadnych zobowiązań poddać produkt testom, dowiedzieć się, jak się go używa, sprawdzić, czy odpowiada on ich preferencjom.
Technologia – w spotkaniach bezpośrednich technologia nadal odgrywa ważną rolę. Umożliwia bowiem atrakcyjną formę aktywizacji uczestników. 
Pomocna może być tu np. rozszerzona i wirtualna rzeczywistość. Nowa technologia zapewni rozrywkę, a jednocześnie będzie jasnym komunikatem 
dla użytkowników, że firma organizująca wydarzenie jest nowoczesnym i innowacyjnym partnerem biznesowym.
Oprawa – cała oprawa wydarzenia: miejsce, atrakcje, część merytoryczna i rozrywkowa, jest informacją dla uczestników o wartościach marki i jej 
charakterze. Dzięki oprawie i scenariuszowi wydarzenia uczestnicy dowiadują się także, jak mogą być postrzegani jako potencjalni klienci danej 
firmy przez otoczenie. To dobry sposób na zyskanie ich przychylności oraz zbudowanie społeczności wokół swojej marki.
Współtworzenie – warto wykorzystać wydarzenie także do tego, aby pokazać odbiorcom, że ich zdanie dla marki się liczy. Pomysły, którymi mogą 
się dzielić, ich wiedza czy opinie to dla Ciebie ogrom informacji, które możesz wykorzystać na późniejszych etapach komunikacji. Warto wsłuchać 
się w potrzeby odbiorców, których udało Ci się zebrać w jednym miejscu. Dla uczestników będzie to sygnał, że marka jest otwarta na współpracę 
z nimi, i tym chętniej zaangażują się oni w komunikację z nią.

Co daje marce event marketing?
RAMKA 2



Promocja – event marketing jest alternatywnym narzędziem promocji marki, które zwłaszcza 
w czasach działań digital zyskuje (ponownie) na znaczeniu.
Szum – interesująca realizacja, ciekawy scenariusz, ważne wydarzenie, nagrody specjalne 
– wszystkie te elementy, pojawiające się w ramach event marketingu, pozwalają dotrzeć 
z wartościowymi treściami do mediów. Umożliwiają również zbudowanie internetowego buzzu 
wokół marki – za pośrednictwem kanałów uczestników udostępniających relacje z wydarzenia. 
Relacje – podczas różnorodnych wydarzeń można zbudować naprawdę trwałe relacje, za-
równo w świecie B2B, jak i B2C. Event marketing angażuje emocjonalnie uczestników, dzięki 
czemu buduje pozytywne skojarzenia wokół marki.
Komunikacja – event jest także platformą komunikacji na linii marka – klient. To miejsce, 
w którym można zaprezentować swoja wizję, misję i wartości, pokazać najnowsze produkty, 
a także osiągnąć różnorodne cele marketingowe. Z korzyścią dla marki i dla uczestnika.

i planecie. Dzięki temu poznają oni plan marki na 
zmianę świata i podejmą decyzję, czy chcą go re-
alizować razem z nią. A jeśli tak, z pewnością będą 
to silnie zaangażowani uczestnicy.

PODSUMOWANIE
Event marketing jest, jak widać, świetnym uzu-
pełnieniem całej strategii marketingowej i działań 
PR. Pozwala nie tylko w atrakcyjny sposób zapre-
zentować produkt, lecz także zbudować pożądany 
wizerunek w oczach konsumentów, nawiązać bli-
skie relacje, zintegrować partnerów biznesowych 
i pracowników oraz zjednoczyć konsumentów 
wokół marki. Przy odpowiedniej strategii zaś moż-
na również zyskać tak dziś oczekiwane zaangażo-
wanie odbiorcy. Który przez atrakcyjny kontakt 
z marką chętniej wejdzie z nią w interakcję.

Justyna Bakalarska

redaktorka „Marketera+”, autor-
ka książki „Marketing wartości”

NAPISZ DO AUTORKI:

justyna@marketerplus.pl

EVENT JAKO NARZĘDZIE BUDOWANIA WIZERUNKU
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Nowe trendy, nowe 
przepisy, nowe wyzwania – jak 
zmienia się event marketing 

A u t o r k a :  M o n i k a  N o w a c k a - S a h i n

Polska Organizacja Turystyczna informuje, że do 2021 r. w Polsce jest 
zaplanowanych 150 dużych konferencji o międzynarodowej randze. 
Po dodaniu do tego wydarzeń lokalnych , spotkań branżowych czy też 
wyjazdów motywacyjnych dla pracowników śmiało można uznać, że 
branża eventowa rośnie w siłę. Jest to jednak machina, która pozostaje 
w ciągłym ruchu i wciąż zmusza organizatorów do aktywnego poszerzania 
wiedzy o trendach, technologiach czy następujących w branży zmianach. 
Poprosiliśmy ekspertów, aby podpowiedzieli naszym czytelnikom,  
na co należy zwracać szczególną uwagę w branży eventowej. 

Według raportu „Przemysł spotkań i wy-
darzeń w Polsce 2016” branża eventowa 

oferuje ponad 30 tys. miejsc pracy w całym kraju, 
a polskiej gospodarce przynosi ponad 1,5 mld zł 
rocznie. Event oznacza miliony wykupionych 
noclegów i miliony wydane na gastronomię. 
Daje też możliwość rozwoju turystyki, zaplecza 
konferencyjno-hotelowego oraz infrastruktury. 

jakie wyzwania czekają 
branżę eventową w naj-
bliższym czasie, 

co jest najważniejszym 
czynnikiem świadczącym 
o sukcesie wydarzenia,

jakie rozwiązania po-
zwalają na trwały rozwój 
branży.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

To także sposób na lepsze motywowanie, więk-
szą integrację i zaangażowanie pracowników, 
a także edukację potencjalnych klientów. 

Niestety mimo tak wielu zalet przemysł wyda-
rzeń boryka się wciąż z różnorodnymi problemami, 
wyzwaniami oraz zmianami, które dotykają organi-
zatorów, agencje, klientów i uczestników. Które z nich 
będą najważniejsze w perspektywie tego roku? 
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Ola Krzemińska-Zasadzka

managing director w Agencji Power

WIĘKSZA PROFESJONALIZACJA = WYŻSZE STANDARDY
Event marketing się profesjonalizuje. To także prowadzi do zmian formalnych w funk-
cjonowaniu całej branży, w tym m.in. do szukania rozwiązań w zakresie odpowiedniego 
prowadzenia przetargów. W ciągu dwóch lat od realizacji projektu „Dobry Przetarg” 
kilkanaście stowarzyszeń i instytucji połączyło siły w celu przygotowania dokumentów, 
które mają za zadanie polepszyć jakość współpracy w ramach przetargów i pomóc obu 
uczestniczącym w nich stronom – klientom i agencjom.

Do tej pory udało się przygotować i ujednolicić takie dokumenty, jak: brief, kosz-
torys, RFI, RFQ, FRP i karta oceny przetargu. Wszystko po to, by zarówno agencjom, 
jak i klientom żyło się lepiej. 

Wypracowano wspólne standardy, dzięki którym agencje będą mogły się skupić na kreacji, realizacji wyjątko-
wych pomysłów i wyborze atrakcyjnej lokalizacji zamiast na walce w przetargu, w którym i tak najważniejsza jest cena. 
Wynikiem projektu jest „Biała księga komunikacji marketingowej”, w której zawarte są rekomendacje dotyczące zakupu usług 
komunikacji marketingowej. Opracowane dokumenty opisują standardy i narzędzia przetargowe w ośmiu kategoriach zaku-
powych: full service, event, media, PR, digital, brand design & consulting, incentive travel, produkcja TV. Każdy z publikowanych 
w tych kategoriach rozdziałów zawiera wytyczne w formie opisowej oraz narzędzia przetargowe (wzory dokumentów). Ich 
celem jest wsparcie codziennej współpracy zleceniodawcy z agencją, opartej na wspólnych zasadach, obowiązujących całą 
branżę reklamową i firmy w przetargach na komunikację marketingową.

Kluczowe zagadnienia opisane w „Białej księdze branży komunikacji marketingowej” to m.in.: standardowe etapy procesu zakupowego, 
gromadzenie wiedzy o rynku dostawców komunikacji marketingowej, zapytanie o informację RFI, umowy o zachowaniu poufności 
NDA, modele przetargów w komunikacji marketingowej, zapytanie o rozwiązanie RFP (request for proposal), zapytanie o ofertę RFQ 
(request for quotation), brief przetargowy, zespół oceniający, kryteria oceny w przetargu, koszty i opłaty za udział w przetargu, ochrona 
praw autorskich na etapie przetargu, umowy na etapie przetargu, terminy płatności i koszt pieniądza w czasie.

CYKLICZNOŚĆ = NAWIĄZANIE RELACJI
Istotny trend w organizacji wydarzeń, który nie jest czymś nadzwyczaj nowym, ale 
zarazem jest odpowiedzią na nowe wyzwanie rzucone przez obostrzenia RODO, to... 
cykliczność. Praca, którą wykonuje marketer, aby przygotować event i zebrać bazę da-
nych uczestników, stanowi proces długi i mozolny. Dlatego warto legalnie korzystać z jej 
owoców w przyszłości i już na etapie planowania przyjąć jako pewnik powtarzalność 
inicjatywy. Dzięki temu wyrażane przez uczestników zgody na przetwarzanie danych lub 
akceptacje regulaminów mogą być lepiej eksploatowane. Opłacalność takiego podejścia 
sprawia, że odbiorca może się zdecydować na udział już nie w jednym wydarzeniu, ale np. 
w trzech – tym samym wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych przez dłuższy czas. 
To tak jakby połączyć normalny bilet z dwoma kolejnymi z puli early birds – sprzedaż 
i promocja w jednym. Korzystają z tego organizatorzy modnych biegów przeszkodowych 
(Spartan Race, Terenowa Masakra, Runmageddon), na które wykupuje się pakiet umożliwiający start w różnych miastach czy na 
różnych dystansach. Moim zdaniem ta cykliczność wydarzeń przenosi się na szeroko pojęty event marketing, począwszy od edukacji, 
a na rozrywce klubowej kończąc. Takie podejście jest opłacalne zarówno finansowo, jak i pod względem wkładu pracy marketera. 

Lejek sprzedażowy jest modnym pojęciem. Jednakże dla mnie równie istotny jest remarketing eventowy i skupienie się 
nie tylko na procesie kończącym się zakupem lub uczestnictwem, lecz także w dużej mierze na tym, co następuje później. 
Remarketing eventowy jest odbiciem lustrzanym lejka sprzedażowego. Coraz większą wagę (i słusznie) marketerzy przywiązują 
do wszystkiego, co następuje już po zorganizowanym wydarzeniu. Dlaczego? Dlatego, że wartościowe treści dostępne tylko dla 
wybranych – relacje foto i wideo, przydatne materiały i tym podobny content – nie są wtedy dostarczane przez organizatora, 
ale przez mikroinfluencerów. Dzięki temu wydarzenie zyskuje na wiarygodności oraz dociera tam, gdzie marketer nie dotrze tak 
łatwo. Te działania podyktowane są także zmianami, które promuje obecnie Facebook, stawiający na relacje człowiek – człowiek, 
przez co relacje firma – człowiek tracą na znaczeniu (przekładającym się na zasięgi). Zaangażowanie – to jedno słowo sprawia, 
że remarketing eventowy staje się i będzie się stawał coraz ważniejszy.

Paweł Włodarczyk

Wizjoner w Kreatywniej.pl, od dwóch 
lat związany z klubem Soda 2.0. i Cukier-
nią Sowa, współorganizator bydgoskich 
Czwartków Social Media
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DUŻA KONKURENCJA = ZMIANY NA RYNKU
Jako organizatorka konferencji, która co roku gromadzi setki osób, cały czas obserwuję rynek 
i działania konkurencji. Od kilku lat nieprzerwanie rośnie liczba dużych wydarzeń o podobnej 
tematyce. Nie uważam, że to zła sytuacja. Zdrowa konkurencja oraz dawanie uczestnikom 
możliwości wyboru zmuszają organizatorów do dbałości o wysoki poziom merytoryczny 
wydarzeń. Niestety w ostatnim czasie obserwuję spadek jakości świadczeń otrzymywanych 
przez uczestników (oprócz samych wystąpień) – przy zachowaniu jednakowego poziomu 
cen uczestnictwa w wydarzeniach. Na szczęście rośnie świadomość uczestników, którzy 
coraz częściej głośno mówią o różnicach w poziomie wydarzeń. 

Przez ostatnie lata powiększyła się również grupa osób i firm oferujących szkolenia, 
a także bezpłatne wydarzenia branżowe, organizowane jako wieczorne spotkania. Sądzę, że w najbliższym czasie zaobserwujemy 
także wzrost liczby dobrej jakości webinarów oraz gotowych kursów online. To może z kolei doprowadzić do spadku liczby 
wydarzeń, w których dotychczasowi uczestnicy będą chcieli brać udział. Dotyczyć to będzie też eventów, podczas których 
odbywają się wyłącznie prezentacje narzędziowe lub sprzedażowe. Przetrwają za to wydarzenia reprezentujące stale wysoki 
poziom merytoryczny oraz dające dodatkowe korzyści z uczestnictwa, takie jak wartościowy networking lub części warsztatowe. 

Normą stają się eventy, na których część prelekcji odbywa się w dużej sali i jest adresowana do wszystkich uczestników 
eventu, a część – w formie warsztatów przeznaczonych dla mniejszych grup. Podczas nich uczestnicy mają możliwość spraw-
dzenia w praktyce wiedzy teoretycznej, którą nabyli dzięki części ogólnej prelekcji. Dodatkowo w trakcie warsztatów dochodzi 
do faktycznej interakcji między prowadzącym a uczestnikami, którzy mogą zadawać pytania i odnosić się do przekazywanej 
przez prelegentów wiedzy. Opinie uczestników współorganizowanej przeze mnie konferencji M@il My Day potwierdzają, że to 
bardzo korzystnie wpływa na odbiór wydarzenia. A także jest sposobem na przyciągnięcie większej liczby uczestników.

Ania Łowczowska

organizatorka M@il My Day  
oraz Auli Kraków

Reklama

DODATEK NOWE TRENDY, NOWE PRZEPISY, NOWE WYZWANIA – JAK ZMIENIA SIĘ EVENT MARKETING 

http://zakryjkamere.pl/
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Komunikacja z klientami poprzez eventy nie jest nowym zjawiskiem, ale za to intensywnie 

ewoluującym, głównie dzięki nowoczesnym technologiom. Tego typu osobiste spotkania 

są doskonałym narzędziem do ocieplania wizerunku �rmy, a co najważniejsze – do 

budowania długofalowych relacji. Wykorzystują bowiem emocje, tylko one są w stanie 

tra�ć do ludzkiej psychiki i wywołać rodzaj sympatii, przywiązania. W galopującym świecie 

zmian i nowoczesnych rozwiązań coraz więcej uwagi poświęca się właśnie emocjom, 

a umiejętne wykorzystanie potencjału tych obszarów staje się kluczem do skutecznej 

komunikacji marketingowej, której eventy stanowią obszar o wyjątkowo dużym 

potencjale. W zależności od branży i specjalizacji, �rmy poprzez eventy, mogą tworzyć 

wyjątkowe, dedykowane wydarzenia w oparciu o swoje wyróżniające się na rynku cechy 

czy wartości. Natomiast dzięki umiejętnemu podkreśleniu tych wartości, głównie przy 

użyciu specjalistycznych narzędzi komunikacji, mogą osiągać u odbiorców konkretne 

emocje i ukierunkować je we wzmocnienie swojego wizerunku, przywiązania 

do produktu, zwiększenia zaufania do marki. 

Każdy event to dziesiątki elementów układanki, która zanim skompletuje się w jedną 

całość, wymaga licznych godzin spędzonych na przygotowaniach. Każdy event wiąże się 

nierzadko ze sporą odpowiedzialnością, budżetem, a co za tym idzie - także stresem. Aby 

go minimalizować, maksymalizując jednocześnie prawdopodobieństwo sukcesu wydarze-

nia, warto korzystać z pomocy profesjonalnych i doświadczonych partnerów. Zespół 

Adgar Conference Group (ACG) zrealizował już tysiące różnorodnych eventów: gal, 

konferencji, szkoleń, warsztatów, premier produktowych, poznał potrzeby i wymagania 

polskich i międzynarodowych klientów z wielu branż. Szczególnie chętnie goszczą w ACG 

�rmy z sektora bankowego, medycznego, marketingowego i IT. 

CENTRUM KONFERENCYJNE ADGAR PLAZA ul. Postępu 17A, 02-676, WARSZAWA; 

CENTRUM SZKOLENIOWE ADGAR OCHOTA  al. Jerozolimskie 181B, 02-222, WARSZAWA

Zespół ACG dysponuje wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym jest w stanie 

zorganizować wydarzenia wymagające wyjątkowej oprawy. Przestrzeń w obiektach 

Adgar Conference Group wyróżnia się wysokiej jakości designem i wykończeniem 

wnętrz, wyposażona jest w najwyższej jakości sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy, 

a powierzchnie można elastycznie dopasowywać do indywidualnych potrzeby 

klientów, także w trakcie trwającego już wydarzenia. Dzięki różnorodności dostępnych 

sal pod kątem wielkości, możliwości aranżacyjnych, lokalizacji w dwóch dzielnicach 

Warszawy, niemal każdy może  znaleźć miejsce odpowiednie dla swoich potrzeb. 

W ofercie ACG są sale przystosowane na szkolenia, konferencje, bankiety, a w Atrium 

Adgar Park West mogą odbywać się również duże gale i wydarzenia nawet 

do 500 osób. Bardzo ważną zaletą przestrzeni ACG na Ochocie i Mokotowie, jest 

wyjątkowo duża liczba miejsc parkingowych, umożliwiających wygodne pozostawienie 

auta w bezpośredniej bliskości odbywających się wydarzeń.

Klienci Adgar Conference Group zawsze otrzymuje usługę na najwyższym poziomie, 

dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu Event Managerów. Mogą cieszyć się zatem 

własnym eventem, oddając zakres czasochłonnych i stresujących 

przygotowań profesjonalistom, jednocześnie osiągając 

efekt na długo zapadający w pamięci uczestników.

Eventy są bardzo ważnym narzędziem tworzenia relacji między firmą, a klientami. 
Emocje, jakie wyzwalają eventy bardzo mocno wpływają na budowanie pozycji 
marki i jej postrzeganie przez otoczenie rynkowe. Aby osiągnąć sukces i zorga-
nizować wyjątkowy event, który zapadnie zaproszonym gościom w pamięć 
na dłużej, najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonych partnerów. 

Relacje, emocje i udane eventy 

https://www.adgarconference.pl/
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Idealne miejsce dla biznesu
Nowoczesne zaplecze konfe-
rencyjne, bogata infrastruktura 
noclegowo-rekreacyjna, świet-
ne położenie, a do tego profesjo-
nalna i doświadczona obsługa. 
To wszystko sprawia, że Cotto-
nina Villa & Mineral SPA Resort 
zapewnia znakomite warunki 
do kompleksowej organizacji 
szkoleń, konferencji i spotkań 
integracyjnych.

Uzdrowisko Świeradów-Zdrój, zlokalizowane 

w Górach Izerskich, znane jest z korzystne-

go mikroklimatu, wód mineralnych i urokliwych 

miejsc, które wprowadzą w stan relaksu każdego. 

Zarówno latem, jak i zimą nie brakuje tu atrakcji. 

Góry Izerskie oferują szlaki piesze, rowerowe 

i narciarskie. Bliskie położenie Czech i Niemiec 

oraz dogodne połączenia komunikacyjne z lot-

niskami to dodatkowe atuty uzdrowiska.

CHARAKTER
W samym sercu Gór Izerskich znajduje się wy-

jątkowy hotel, który z powodzeniem łączy luksus, 

styl i przyjazny charakter. W odrestaurowanych 

budynkach dawnej fabryki bawełny znalazło się 

miejsce nie tylko na wygodne pokoje, klimatyczne 

wnętrza i bogatą strefę wellness, lecz także na 

nowoczesne zaplecze szkoleniowo-konferencyjne. 

Cottonina to kompleks oferujący 230 

miejsc noclegowych w czterech budynkach. 

Wszystkie one znajdują się na rozległym zie-

lonym terenie, przez który przepływa górski 

strumień. W najstarszym z budynków – Willi 

Fabrykanta – każdy pokój ma niepowtarzalny 

wystrój. Wnętrza są stylowe, a w podziemiach 

mieści się klimatyczny klub jazzowy Cotton Club.

Drugi budynek powstał w miejscu dawnej 

wozowni i z zewnątrz stanowi jej odwzorowanie. 

Jego funkcja jest jednak inna – na jego dwóch 

kondygnacjach znajdują się nowoczesne sale 

konferencyjne, odpowiednio na 120 i 200 osób. 

Dwa kolejne budynki zostały wybudowane od 

podstaw. W jednym mieszczą się Mineral SPA, 

basen, strefa saun i zewnętrzne jacuzzi, a w dru-

gim – Restauracja Ametyst z efektowną oranżerią. 

W obiekcie działa autorskie Mineral SPA, 

stworzone na bazie bogactwa złóż Gór Izerskich, 

które są kopalnią dobroczynnych dla zdrowia 

i urody kamieni i minerałów oraz źródłem wód  

o bogatym składzie mineralnym i właściwo-

ściach leczniczych.

MOŻLIWOŚCI
W Cottoninie można zorganizować spotkanie 

integracyjne, szkolenie, konferencję czy kon-

gres w dowolnym formacie i z indywidualnie 

dobranymi atrakcjami. Ułatwiają to komplek-

sowo wyposażone sale z możliwością pełnego 

zaciemnienia i przestrzenie do spotkań o mniej 

formalnym charakterze (sala klubowa z bilar-

dem, kameralny klub muzyczny). Służy temu 

również możliwość organizacji na miejscu im-

prez plenerowych (aż 800 m kw. terenu), a tak-

że piękna okolica, umilająca również czas po 

spotkaniach (lasy, szlaki górskie, zamki, pałace 

i inne atrakcje turystyczne). Powierzchnie sal 

są przygotowane także do czasowej adaptacji 

do wydarzeń takich jak bankiety lub innych 

działań wymagających odpowiednio zaaran-

żowanej przestrzeni i komfortowego otoczenia.

PEWNOŚĆ
– Wiemy, ile wysiłku organizacyjnego wiąże 

się z realizacją każdego szkolenia, spotkania czy 

eventu, dlatego niezawodność naszego zespo-

łu to gwarancja komfortu organizatora podczas 

wydarzenia – mówi Przemysław Wituła, dyrektor 

sprzedaży i marketingu Cottonina Villa & Mineral 

SPA Resort. – Zawsze staramy się zapewniać usłu-

gi najwyższej klasy. Dysponujemy kompetentnym 

zespołem realizacyjnym, który podejmuje wszelkie 

wyzwania i wspiera klientów swoim doświad-

czeniem, profesjonalizmem i wiedzą – dodaje. 

Cottonina działa od pięciu lat i pomimo 

dużej konkurencji na rynku obiektów konfe-

rencyjnych Dolnego Śląska co roku cieszy się 

dużym zainteresowaniem przedstawicieli róż-

nych branż. – Najlepszym świadectwem jakości 

usług Cottoniny jest długa lista referencji od 

naszych klientów, których liczba z roku na rok 

wciąż rośnie – mówi Wituła. – Ponadto cieszy 

nas fakt, że relacje z klientami mają ciągłość, 

a opinie o naszym obiekcie przekazywane są 

z ust do ust. Cottonina ma wszystkie atuty, by 

znaleźć się w gronie przyjaznych miejsc wspie-

rających branżę spotkań i wydarzeń bizneso-

wych – podkreśla dyrektor. Zapraszamy do 

sprawdzenia możliwości Cottoniny osobiście!

ADVERTORIAL
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Szukasz inspiracji do niezapomnianego 
eventu? Skorzystaj z doświadczenia 
ekspertów hotelu Manor House SPA

Jeśli organizujesz wyjazd firmowy, szkolenie, 

konferencję czy spotkanie dla kluczowych 

klientów, zacznij od wyboru miejsca. Sprawdź 

jego zalety, kuchnię i proponowane atrakcje.

Kompleks hotelowy Manor House SPA 
znajduje się w dogodnej lokalizacji (centralna 
Polska, niedaleko trasy Warszawa–Kraków) 
i dzięki temu jest do niego dobry dojazd. 
Malowniczo położony w mazowieckich 
Chlewiskach, łączy wspaniałą polską historię 
i rodzime tradycje ze współczesnym luksusem. 
Dzięki dobroczynnej dla zdrowia energii zyskał 
miano Polskiego Centrum Biowitalności. Hotel 
czerpie z pozytywnych sił natury, co sprawia, 
że łatwo tu o odpoczynek, regenerację organi-
zmu i pobudzenie energii życiowej. To stwarza 
idealne warunki zarówno do spotkania bizne-
sowego, jak i prywatnego wypadu za miasto.

CENTRUM BIOWITALNOŚCI
Manor House SPA jest prawdziwą enklawą 

dla dorosłych – to najlepszy w Polsce hotel 

bez dzieci, przyjazny weganom i alergikom. 

Pięciogwiazdkowy Pałac Odrowążów i cztero-

gwiazdkowy hotel w zabytkowej Stajni Platera 

z restauracją hotelową oraz Termy Zamkowe, 

w których mieści się również strefa SPA & 

Wellness, zaspokoją oczekiwania gości ceniących 

wysoką jakość. Hotel wyróżniają: bezchlorowy 

basen, kompleks Łaźni Rzymskich z seansa-

mi w płótnach, rytuały zdrowia w Witalnej 

Wiosce® SPA oraz Biowitalne SPA – od lat 

nagradzane tytułem Najlepszego Holistycznego 

SPA w Polsce. Z sukcesem działa tu Akademia 

Holistyczna Alchemia Zdrowia® z programem 

odmładzającym wykorzystującym natural-

ną zdolność organizmu do autoregeneracji. 

Gabinety Bioodnowy specjalizują się w terapiach 

energetycznych, które skutecznie oczyszczają, 

usprawniają przepływ energii w ciele i pobudza-

ją procesy samouzdrawiania na poziomie ko-

mórkowym. Można tu nie tylko zadbać o zdro-

wie i urodę, osiągnąć harmonię i wewnętrzną 

równowagę, lecz także wzmocnić siły witalne.

SKARBY PRZYRODY
Prawdziwym skarbem posiadłości jest rozległy 

zabytkowy park z 300-letnim starodrzewem, 

pomnikami przyrody i przypałacowymi stawami. 

Można go zwiedzać specjalnie wytyczonymi 

szlakami: historycznym, przyrodniczym oraz 

małą i wielką ścieżką medytacji. Warto odwiedzić 

energetyczny Ogród Medytacji z Kamiennym 

Kręgiem Mocy, Piramidą Horusa i Ogrodem Zen.

ATRAKCJE DLA GOŚCI
Kompleks organizuje eventy plenerowe, oko-

licznościowe i tematyczne według różnych 

scenariuszy – konferencje w rozległym par-

ku i w historycznych wnętrzach, duże pikniki 

i butikowe spotkania z klientami czy integracje 

firmowe z unikatowymi atrakcjami. Warto 

wymienić: koncerty na gongi tybetańskie, 

nocne saunowanie, chodzenie po rozżarzo-

nych węglach (firewalking), jazdy konne (ho-

tel ma własną stajnię), poszukiwanie skarbu 

Odrowąża, zawody strzelnicze, miodopicie 

w przypałacowych piwnicach, zabawy przy 

ognisku, biesiady grillowe oraz integracyjne, 

twórcze warsztaty grupowe. Dopełnieniem 

całości są kulinarne propozycje restauracji 

hotelowej: wyśmienite potrawy tradycyjnej 

polskiej kuchni, szeroki wybór dań wegańskich 

oraz autorska Dieta Życia.

ADVERTORIAL
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znajdują się dekoracje folkowe, nawiązujące 

do charakteru całego obiektu. 

Zensei Sushi to restauracja japońska, zlokali-

zowana na antresoli z nietypową, szklaną podło-

gą. Oprócz najlepszego sushi w Rzeszowie goście 

mogą tu również skosztować tradycyjnych dań 

kuchni azjatyckiej. Wyjątkowy nastrój – nawią-

zujący do kultury Kraju Kwitnącej Wiśni – re-

stauracja uzyskuje dzięki barowi z pływającymi 

łódkami oraz pokojom tatami. 

Stary Browar Rzeszowski jest pierwszym 

na Podkarpaciu minibrowarem restauracyjnym. 

Lokal ma oryginalny wystrój: duży bar z miedzia-

nymi elementami, loże w kształcie beczek po pi-

wie, drewniane stoły, podłogę z cegły oraz niety-

powe oświetlenie. Piwa produkowane w Starym 

Browarze Rzeszowskim są niepasteryzowane, 

niefiltrowane, naturalnie wysycone dwutlenkiem 

węgla, odpowiednio długo poddawane procesom 

fermentacji i leżakowania. Są warzone na miejscu, 

w niedużych ilościach, według autorskich, stale 

udoskonalanych receptur.

Tradycja z nutą nowoczesności
Myśląc o organizacji eventu w stolicy Pokarpacia bądź podczas prywatnej wizyty w Rzeszowie – 
warto zatrzymać się w Hotelu Bristol Tradition & Luxury. 

Obiekt to jedyny pięciogwiazdkowy hotel 

na Podkarpaciu, zlokalizowany w sercu 

rzeszowskiego rynku. Poza doskonałą lokali-

zacją hotel wyróżnia się luksusowym wykoń-

czeniem wnętrz, w których dostrzec można 

odwołania do folkloru oraz lokalnych tradycji. 

Meble i elementy wyposażenia są inspirowane 

m.in. skandynawskim wzornictwem, znaleźć 

tu można również elementy będące remini-

scencją pierwszych lamp naftowych i urządzeń 

wydobywczych wynalezionych przez związa-

nego z Podkarpaciem Ignacego Łukasiewicza. 

ZACHWYCAJĄCE WNĘTRZA
Hotel Bristol to połączenie nowoczesności z ele-

mentami kultury Bojków, Hucułów i Łemków. 

Motywy sztuki etnicznej pojawiają się m.in. na 

haftowanych poduszkach, tapetach, zasłonach 

oraz w figurkach. Staropolski styl zauważalny 

jest zarówno w wystroju pokojów, jak i w prze-

stronnej recepcji, której wygląd został zain-

spirowany kopalnią ropy naftowej w Bóbrce. 

Hotel ma charakter butikowy – każdy pokój 

urządzony jest inaczej, w stylu zainspirowa-

nym pracami projektantów skandynawskich 

i nowoczesnych projektantów polskich.

Obiekt ma łącznie 140 pokojów o róż-

nych standardach: Superior, Junior Suite, 

Senior Suite, Apartament. Okna pokojów 

oraz restauracji wychodzą bezpośrednio 

na piękny rzeszowski rynek. 

KOMFORTOWO
Hotel nie bez powodu otrzymał wiele nagród 

i wyróżnień. Dla gości stworzono wiele udo-

godnień, jednym z nich jest chociażby menu 

poduszkowe. Na specjalne życzenie obiekt 

udostępnia poduszki o różnych rozmiarach 

oraz rodzajach pierza. Można się 

także zdecydować na wybór po-

koju z wanną, umieszczoną bez-

pośrednio w pokoju, a niektóre 

pokoje są wyposażone w prywatne 

sauny.

Na centrum konferencyjne 

składa się sześć przestronnych 

sal, mogących pomieścić w sumie 

ponad 700 osób. Zaletą konstrukcji 

jest budowa modułowa, pozwala-

jąca na dowolne łączenie sąsiadu-

jących ze sobą pomieszczeń.

Na szczególną uwagę zasłu-

guje dwupoziomowa sala Polska, 

która poza tym, że nadaje się do 

zastosowania konferencyjnego, 

oferuje wiele innych możliwości istotnych 

w organizacji wesel, eventów oraz koncer-

tów – m.in. parkiet taneczny oraz antresolę, 

na której można ustawić dodatkowe krzesła 

i stoliki. Wysoki sufit (ponad 10 m) pozwala 

na niebanalną aranżację sali. Hotel jako jedyny 

taki obiekt w centrum miasta oferuje parking 

podziemny. 

ZE SMAKIEM
Atutem hotelu są również trzy różne, nie-

zależne od siebie obiekty gastronomiczne: 

restauracja Wesele, Zensei Sushi oraz Stary 

Browar Rzeszowski.

Restauracja Wesele łączy staropolską 

kuchnię polską w nowoczesnym wydaniu 

oraz smaki kuchni europejskiej. Dumą kuchni 

są m.in. tatar wołowy z pianką z ogórka, sza-

lotką, żółtkiem i grzybami czy śledź podany 

z jajkiem przepiórczym, kawiorem, ziemnia-

kiem i emulsją koperkową. W wystroju sali 
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Idealne miejsce na Twój event!
Czterogwiazdkowy Hotel 
Afrodyta **** Business & SPA 
jest położony w zielonych 
Radziejowicach pod Warszawą. 
Odległość od stolicy wynosi  
35 km, dzięki czemu z War-
szawy można do nas dojechać 
w niespełna godzinę.

Kompleks sąsiaduje bezpośrednio ze sta-
rym sosnowym lasem, należącym do 

rezerwatu przyrody Dąbrowa Radziejowska. 
Przy hotelu rozmieszczono trzy parkingi, któ-
re łącznie pomieszczą ok. 180 aut.

Kompleks hotelowy składa się z dwóch 
obiektów – budynku hotelowego i Dworu 
Afrodyta. Trzypiętrowe obiekty otoczone 
są zadbanym, bujnym ogrodem z fontanną. 

KLASYKA POŁĄCZONA 
Z NOWOCZESNOŚCIĄ
Specjalnym obiektem na eventy i hale jest 
Dwór Afrodyta ****, który znajduje się 50 m od 
hotelu. To dwukondygnacyjny budynek inspi-
rowany stylem klasycystycznym, z piętrem na 
mansardzie i dużymi oknami mansardowymi. 
Szeroki dziedziniec z podjazdem i oddzielnym 
wjazdem jest ozdobiony wypielęgnowanym 
klombem. Wnętrza hotelu nawiązują do trady-
cji polskiego dworku. Zaskakująco i elegancko 
prezentują się w nich dekoracje ze świeżych 
kwiatów. Klimatyzowane pokoje we dwo-
rze inspirowane są skandynawską elegancją 
i minimalizmem. Budynek został wyposażony 
w najnowszą technologię wi-fi, multimedia 
oraz podświetlane zdalnie sufity, które mogą 
świecić na dowolne kolory. 

Hotel ma sześć klimatyzowanych, 
w pełni wyposażonych sal szkoleniowych. 
Ponadto w Dworze Afrodyta została niedaw-
no oddana do użytku duża multimedialna 
sala konferencyjno-bankietowa. Hotel ofe-
ruje 150 miejsc noclegowych w 72 pokojach.

Goście mają dostęp do bezprzewodowego 
internetu o jakości 100 MB / 50 MB – świa-
tłowód i łącze awaryjne na wypadek awarii 
u dostawcy. Obiekt w ubiegłym roku zain-
westował w najwyższej jakości access pointy 
wi-fi firmy UBNT UniFi.

PIELĘGNACJA, RELAKS
I ROZRYWKA
Goście hotelowi mogą bezpłatnie 
korzystać z nielimitowanego dostę-
pu do centrum SPA Aqua z basenem 
z biczami, saunami oraz jacuzzi z hy-
dromasażem wewnątrz budynku i na 
świeżym powietrzu.

Hotelowe SPA oferuje sze-
roką gamę zabiegów pielęgna-
cyjnych na twarz i ciało: Thalgo 
i Ella Baché, masaże relaksacyjne, 
lecznicze, okłady i kąpiele boro-
winowe oraz zabiegi z zakresu 
fizykoterapii.

Dodatkowo została stworzona przestrzeń 
klubowa, przeznaczona na wieczorne spo-
tkania dla firm, które chcą zapewnić swoim 
pracownikom możliwość integracji lub klimat 
wieczornych rozmów na coctail party z mu-
zyką w tle. Klub Utopia ma drewniany parkiet, 
drink bar, miejsce dla DJ-a oraz dwa tory do 
kręgli, bilard, piłkarzyki i wewnętrzną palarnię.

Na terenie wokół hotelu przygotowa-
no również altankę z grillem i miejsce na 
ognisko.

ADVERTORIAL
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Catering stanowi jeden z najszybciej 
rosnących sektorów w gastronomii  

– jego wartość szacuje się na blisko 4,5 mld zł. 
Co ważne, wartość ta z każdym kolejnym 
rokiem będzie nadal rosła, a coraz bardziej 

Perła w koronie, czyli słów 
parę o cateringu eventowym
Niezwykle istotny w branży 
szeroko pojętych eventów 
stał się sektor usług cateringo-
wych. Korzystanie z tego typu 
usług przestało być domeną 
wyłącznie dużych firm – więk-
szego rozpędu i rozmachu na-
brały tu także małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Skąd wzię-
ło się szybkie tempo rozwo-
ju cateringu eventowego? 
I kto tak naprawdę wyznacza  
kierunek tego rozwoju? 

popularnym kierunkiem organizatorów 
różnego rodzaju konferencji czy wyda-
rzeń naukowych stała się Polska. – W DELI 
Catering od samego początku postawili-
śmy na specjalizację, jaką są kulinaria even-
towe – mówi Damian Wiatrak, dyrektor za-
rządzający w firmie DELI Catering. – Nasze 
nowatorskie podejście do kulinariów oraz 
ciężka praca sprawiły, że przez ostatnie 
lata staliśmy się jednym z najważniej-

szych dostaw-
ców usług ca-
teringowych na 
polskim rynku. 
Dziś obsługuje-
my m.in. gale, 
k o n f e r e n c j e 
czy eventy fir-
mowe, zapew-
niając w pełni 
kompleksową 
usługę – dodaje 
Wiatrak.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE 
SZYTE NA MIARĘ
Szybkie tempo rozwoju rynku usług cate-
ringowych związane jest m.in. ze zwięk-
szającą się świadomością roli, jaką eventy 
odgrywają w komunikacji i strategii – nie 
tylko marketingowej, lecz także HR-owej. 
Do rozwoju rynku usług cateringowych 
przyczyniła się również moda na eko. Trend 
ten, trwający nieprzerwanie od kilku lat, 
sprawił, że coraz większą wagę zaczęto 
przywiązywać nie tylko do tego, co, lecz 
także – jak podawać. – Na potrzeby two-
rzenia innowacyjnych i zdrowych produk-
tów cateringowych powołaliśmy do życia 
Kulinarny Dział Kreatywny, który swoje 
inspiracje czerpie z najbardziej odległych 
zakątków świata – mówi Wiatrak. – Co 
więcej, trend eko sprawił, że nasza marka 
– do prezentacji produktów na stołach 
czy w bufetach – zaczęła sięgać po opa-
kowania z tworzyw biodegradowalnych. 
Zależało nam także na stworzeniu czegoś 
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niu postawiliśmy na grube szkło z domieszką 
kryształu, naturalny kokos czy żarówki produ-
kowane na zamówienie – wyjaśnia Wiatrak. 

Na koniec warto podkreślić, że zmie-
niające się preferencje klientów sprawiły, że 
standardowa forma obsługi cateringowej 
jest już rzadkością. W ostatnich latach cate-
ring eventowy stał się nieustanną pracą nad 
własnymi, autorskimi grupami asortymento-
wymi, z których wiele przerodziło się w znaki 
firmowe. – Naszym znakiem rozpoznawczym 
są minidania FingerCoctail™. Jako dekorację 
stosujemy tu elementy molekularne, takiej 
jak chociażby pianki sferyczne, a także własnej 
produkcji kawiory o smaku coca-coli czy kiwi 
oraz jadalne bryłki złota, srebra lub miedzi. 
Oprócz tego do ich prezentacji sięgamy po 
elementy wykonane zarówno z materiałów 
biodegradowalnych, jak i żywych plastrów 
drewna oraz kamieni naturalnych – podkreśla 
dyrektor zarządzający marki DELI Catering.

kompleksowego na rynku eventów, co sku-
piałoby w sobie najlepszą jakość produktów 
i ekologiczne aranżacje meblowe. Dlatego 
wraz z firmą Star Event oraz Siedzę na Pa-
lecie zjednoczyliśmy siły i powołaliśmy do 
życia markę EKO FOR 1000. W rezultacie 
mamy tu połączenie oferty cateringowej 
z ekologicznymi aranżacjami meblowy-
mi, a także nauką zdrowego odżywiania 
i warsztatami kulinarnymi w trakcie im-
prezy – podsumowuje. 

ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY
Bez dwóch zdań to oczekiwania klientów wy-
znaczają kierunek rozwoju rynku usług cate-
ringowych. W ten sposób niezwykle istotną 
częścią eventu stały się w ostatnich latach cho-
ciażby napoje alkoholowe. Klienci dostrzegli, 
że są one nie tylko ciekawym urozmaiceniem, 
lecz także mogą być wydarzeniem samym 
w sobie. – Odpowiedzią na indywidualne 
potrzeby klientów jest nasz DELI Coctail Bar. 
Proponujemy tu kompleksowe rozwiązanie 

w postaci profesjonalnej obsługi 
barmańskiej i mebli barowych 
oraz koktajli skomponowanych 
specjalnie na dane wydarzenie. 
Co ważne, korzystamy wyłącznie 
z naturalnych składników, takich jak 
świeże owoce, przeciery oraz pulpy 
owocowe, które nie tylko importu-
jemy, lecz także przygotowujemy 
samodzielnie. Z kolei w ich podawa-
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Z myślą o Twoim komforcie
Organizacja eventu jest nie lada wyzwaniem. Jednym z najważniejszych czynników, mających 
wpływ na to, czy wydarzenie będzie udane, jest miejsce, w którym się ono odbywa. Jeśli chcesz 
mieć pewność, że Twój event zakończy się sukcesem, wybierz Hotel Bania **** Thermal & Ski.

Hotel Bania **** Thermal & Ski jest po-
łożony w malowniczym terenie, u stóp 

Kotelnicy w Białce Tatrzańskiej. Sąsiedztwo 
Tatr, bogata infrastruktura sportowa wraz 
z kompleksem narciarskim oraz baseny 
termalne nadają temu miejscu wyjątkowy 
charakter. Dopełnieniem są zaś oryginalny 
wygląd hotelu, profesjonalna obsługa i wy-
sokiej klasy zaplecze techniczne.   

NOWOCZESNOŚĆ 
Z GÓRALSKIM SZNYTEM
Regionalny góralski styl hotelu, wnętrza wy-
pełnione rzeźbionym drewnem i naturalnym 
kamieniem stanowią połączenie elegancji z 
nowoczesną infrastrukturą technologiczną. 
Hotel Bania to piękna i zarazem użyteczna
przestrzeń, oferująca 156 pokojów i 400 
miejsc konferencyjnych (planowane prace 
rozbudowy hotelu sprawią, że od wiosny 
2019 roku, ilość ta zwiększy się do 230 po-
kojów, 900 miejsc konferencyjnych i 270 
miejsc garażowych). Możliwości hotelu 
pozwalają na przyjemny wypoczynek pry-
watny, a także dają możliwość organizacji 
wymarzonego wydarzenia. Począwszy od 
rodzinnych imprez okolicznościowych, przez 
specjalne wydarzenia dla dzieci czy seniorów, 
po atrakcyjne eventy firmowe, gale, przyjęcia, 
warsztaty, szkolenia i konferencje. 

NOWE PRZESTRZENIE
DLA BIZNESU
W ramach kompleksu hotelowego, od wio-
sny 2019 roku, do użytku gości biznesowych 
zostanie oddane Bania Conference Center. 

Składać się na niego będą dwie sale konferen-
cyjne, dwupoziomowy parking oraz zaplecze 
gastronomiczne, dzięki któremu organizacja 
cateringu w czasie wydarzenia będzie całko-
wicie bezproblemowa. Pierwsza sala – Trzy 
Korony – doskonale sprawdzi się zarówno 
w trakcie konferencji, jak i gali czy bankietu.  
Będzie miała profesjonalną scenę, oświetlenie 
i nagłośnienie oraz trybunę. Jej dodatkowymi 
atutami będą świetna akustyka oraz wielkość, 
dzięki której możliwa będzie nawet prezentacja 
najnowszych modeli aut. Dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom salę będzie można podzielić na 
trzy mniejsze przestrzenie, które mogą służyć 
np. za sale szkoleniowe w trakcie dnia.

Drugą salę – Wierchy – z łatwością będzie 
można dostosować do oczekiwań organiza-
tora eventów. Można w niej będzie wydzielić 
aż siedem osobnych przestrzeni, z których 
każda wyposażona będzie w inteligentne 
rozwiązania multimedialne.

NIEZAPOMNIANE ATRAKCJE
Kawa w kawiarni z widokiem na góry na naj-
wyższym piętrze hotelu, lobby bar, w którym 
można słuchać koncertów jazzowych, boiska 
sportowe, duża strefa saunarium, kompleks 
term i zabiegi SPA – tego wszystkiego można 
doświadczyć w Hotelu Bania **** Thermal & 
Ski. Niezależnie od okazji, okoliczności czy 
pory roku jest to miejsce, w którym zorga-
nizujesz wyjątkowe wydarzenie. Na długo 
zapadnie ono w pamięć uczestników, a Tobie 
jego realizacja sprawi ogromną przyjemność. 
Wspierać Cię będzie przy tym nasz w pełni 
profesjonalny zespół, który służy radą i pomo-
cą na każdym kroku, ponieważ wszystko, co 
robimy, robimy z myślą o Twoim komforcie. 
Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do kontaktu:
biznes@bania.pl  
www.hotelbania.pl/2018 
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Klienci, którzy odwiedzili Brain Embassy (BE), zwracają uwagę na najwyższej jakości 

design oraz funkcjonalność przestrzeni wspólnych, ale przede wszystkim docenia-

ją wyjątkowy charakter powierzchni i towarzyszącą im filozofię. W BE nic nie jest 

przypadkowe, wszystkie elementy wystroju są starannie przemyślane i stoi za nimi 

głębsza idea, wynikająca z funkcjonalności i ergonomii czynności, które wykonuje-

my na co dzień. Przestrzeń Brain Embassy sprzyja wspólnej, kreatywnej pracy, 

pobudza aktywność, a użyte tu rozwiązania umożliwiają elastyczne dostosowanie 

powierzchni, zależnie od potrzeb klienta i charakteru wydarzenia. Można 

tu przeprowadzić kameralne bądź dedykowane większej grupie szkolenia, 

warsztaty, eventy specjalne, oficjalne spotkania biznesowe, jak i wydarzenia 

w mniej formalnym charakterze. Przestrzeń, dzięki swej wszechstronności, 

dynamicznie reaguje też na wymagania poszczególnych grup docelowych, 

a wyjątkowy design wyzwala energię i kreatywność.

Przykładowo sala eventowa w lokalizacji BE na Mokotowie w ustawieniu 

teatralnym może komfortowo przyjąć ok. 150 gości, natomiast w wybranym 

momencie wydarzenia, dzięki podwieszanym stołom i ruchomym ściankom, może 

szybko zostać przekształcona w osobne sale do warsztatów. W przypadku 

przyjęcia większej liczby osób, sytuację rozwiązują chowane platformy 

z siedzeniami. 

Bardzo dużym atutem Brain Embassy jest obszerny parking, który zapewnia 

możliwość bezpiecznego pozostawienia samochodu w bezpośredniej lokalizacji 

eventu. Jest to szczególny atut w przypadku mokotowskiej lokalizacji BE, 

przy Postępu 15, gdzie liczba dostępnych miejsc parkingowych jest w stanie 

zaspokoić najbardziej wymagające pod tym względem wydarzenia.

Przestrzenie Brain Embassy na warszawskiej Ochocie (przy Al. Jerozolimskich 181) 

i na Mokotowie (przy Postępu 15) cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno 

wśród freelancerów, mniejszych firm, startupów, jak i dużych, globalnych 

korporacji. Chętnie organizują w BE własne eventy bądź są gośćmi 

na organizowanych przez zespół BE szkoleniach, warsztatach czy sesjach 

networkingowych. Firmy i osoby, które skorzystały z przestrzeni BE chętnie 

wracają, ponieważ przyciąga je niepowtarzalny klimat miejsca i ludzi. Uważają, 

że wydarzenia odbywające się w przestrzeni Brain Embassy wyzwalają pozytywną 

energię, a dzięki temu, że przebiegają w miłej, nieformalnej atmosferze, pozwalają 

się rozluźnić i wydobyć z siebie naturalność i swobodę.

Liczne nagrody dla Brain Embassy, uznanie w oczach dziennikarzy, architektów, 

designerów potwierdzają, że tworząc BE Adgar Poland bardzo dobrze wyczuł 

potrzeby rynku. W związku z dużym zainteresowaniem tym konceptem, docelowo 

znajdzie się on w każdym budynku należącym do Adgar Poland. 

Brain Embassy to funkcjonalna i ergonomiczna przestrzeń, którą można elastyczne kształtować i dosto-

sowywać do potrzeb klientów i wydarzeń. Unikatowy design, podnoszone stoły, przesuwane ścianki, wysu-

wane trybuny, najwyższej jakości profesjonalny sprzęt multimedialny i merytoryczne wsparcie zespołu BE, 

przyciągają do Brain Embassy firmy szukające wyjątkowych przestrzeni na eventy. 

postępu
Adgar Plaza One
Postępu 15, 02-676 Warszawa

jerozolimskie

DOŁĄCZ DO NAS!

Adgar Park West
Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

https://brainembassy.com/pl/


125

https://www.kopalnia.pl/


126 MAJ–CZERWIEC 2018

Pięciogwiazdkowy Hotel Bellotto mieści 

się w murach XVI-wiecznego Pałacu 

Prymasowskiego, usytuowanego na war-

szawskim Starym Mieście. Pałac powstał z ini-

cjatywy biskupa płockiego i do 1795 r. pełnił 

funkcję siedziby prymasów. 

Dziś jest w nim butikowy ho-

tel. Znajduje się w nim 20 po-

kojów i apartamentów, które 

charakteryzują się wyjątkową 

elegancją. Ich niepowtarzal-

ny design subtelnie łączy 

nowoczesny szyk z tradycją. 

Wnętrza otulone są jasny-

mi, miękkimi, załamującymi 

światło welurami i nastro-

jowo oświetlone stylowymi 

lampami, których ciemne je-

dwabne abażury wykończono 

od środka wytwornym ma-

towym złotem. Ozdobą ścian 

są oryginalne realistyczne 

akwarele autorstwa Michała 

Suffczyńskiego.

NIEPOWTARZALNY
WYSTRÓJ
Część konferencyjna hotelu 
to siedem odnowionych sal pałacowych oraz 
zabytkowe ceglane piwnice, w których organi-
zowane są konferencje, bale, przedsięwzięcia 
kulturalne, a także przyjęcia. W pałacowych 
wnętrzach powstają: filmy, spoty reklamowe, 
seriale i teledyski. Zabytkowy charakter wnętrz 
nadaje niepowtarzalny klimat każdemu przed-

Hotel Bellotto  
– tu zaczyna się Twoja historia
Historyczny budynek w sercu warszawskiej Starówki to niezapomniane miejsce na 
wydarzenia organizowane przez Twoją firmę! 

sięwzięciu. Sale pałacowe różnią się od siebie 
nie tylko rozmiarami, lecz także wystrojem. 
Mogą być również łączone w zależności od 
potrzeb, co pozwala na zorganizowanie w nich 
różnych typów eventów. W Bellotto odbywają 

się także uroczystości rodzinne, śluby cywilne, 
wesela, chrzciny i przyjęcia komunijne, urodzi-
ny oraz jubileusze. Jeśli szukasz miejsca, które 
doda blasku każdej uroczystości rodzinnej 
i sprawi, że to wydarzenie będzie niepowta-
rzalne – zapraszamy do odrestaurowanych, 
zabytkowych wnętrz Hotelu Bellotto.

GASTRONOMIA
W ofercie Hotelu Bellotto na szczególną 
uwagę zasługuje gastronomia. W prawym 
skrzydle hotelu znajduje się włoska restau-
racji Focaccia Ristorante. Szef kuchni Sa-

muele Mariani proponuje menu oparte 
wyłącznie na oryginalnych produktach 
najwyższej jakości i ręcznie wyrabianych 
makaronach. W karcie można znaleźć 
klasyczne dania kuchni włoskiej w nowa-
torskiej interpretacji. Szczególnie godne 
polecenia są śródziemnomorskie przy-
stawki, owoce morza, ręcznie robione 
pasty i włoskie desery. W lewym skrzydle 
Hotelu Bellotto, u zbiegu ulic Senatorskiej 
i Miodowej, mieści się Cukiernia Miodo-
wa Cafe – tu w XVIII w. znajdowała się 
słynna cukiernia i lodziarnia nuncju-
sza papieskiego Carluzzo Palmoniego, 
uważana za najlepszą w Warszawie. 
Miłośników słodkości Miodowa Cafe 
rozpieści szeroką gamą wypieków. Torty 
z pracowni cukierniczej Miodowa Cafe 
podbijają serca szczególnie nowożeń-
ców, którzy cenią ich wyjątkowy smak 
i piękny wygląd. Hotel Bellotto prowa-
dzi także działalność cateringową i od 
lat obsługuje wyjątkowe wydarzenia. 

O dopasowane do charakteru imprezy menu 
dba executive chef Hotelu Bellotto – Agata 
Wojda, kulinarny autorytet, czterokrotna 
zdobywczyni Bib Gourmand Michelin. Pod jej 
czujnym okiem powstają wyjątkowe dania, 
które mogą stanowić idealną oprawę kuli-
narną każdego wydarzenia.

ADVERTORIAL
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http://hotelmagellan.pl/pl/
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CZYM WARTO SIĘ KIEROWAĆ 
W WYBORZE HOTELU Z PERSPEK-
TYWY ORGANIZATORA EVENTU? 
Najważniejsze jest to, jakie są potrze-
by i oczekiwania klienta w stosunku do 
imprezy. Gdy szuka się idealnego hotelu 
do zorganizowania swojego wydarzenia, 
warto zwrócić uwagę na to, czy dany obiekt 
spełnia podstawowe założenia, tzn. czy 
ma odpowiednią przestrzeń konferencyj-
ną, zaplecze gastronomiczne itp. Nie bez 
znaczenia jest również jakość oferowanych 
usług. Zaproszeni uczestnicy oczekują cze-
goś wyjątkowego, efektu „wow”, dlatego 
istotne jest, by wybrać hotel nietuzinkowy. 
Dzięki temu event będzie wspominany 
jeszcze długo po zakończeniu. 

JAKIE MOŻLIWOŚCI OBIEKTU
SĄ NAJWAŻNIEJSZE W ORGANI-
ZACJI EVENTU?
To oczywiście również zależy od typu wy-
darzenia. Jednak nawet zwykła konferencja 
wymusza na organizatorach poszukiwania 

Odpowiednie zaplecze, 
profesjonalizm i doświadczenie
O tym, jak sprawić, aby współpraca na linii organizator eventu – hotel była skuteczna, 
rozmawiam z Magdą Rybicką, dyrektorką sprzedaży w Zdrojowa Hotels.

obiektu o bardzo konkret-
nych parametrach. Liczą 
się wówczas m.in. wielkość 
sali konferencyjnej, opcje 
jej podziału, liczba pokojów 
w hotelu czy miejsc parkin-
gowych, a także możliwości 
hotelu, jeśli chodzi o orga-
nizację imprezy integra-
cyjnej czy gali. Scenariusz 
wydarzenia z góry określa 
standard oraz możliwości 
poszukiwanego obiektu. 

OD CZEGO NALE-
ŻY ROZPOCZĄĆ 
WSPÓŁPRACĘ Z HO-
TELEM, TAK ABY OBIE 
STRONY BYŁY Z NIEJ 
ZADOWOLONE?
Dla działu sprzedaży po stro-
nie hotelu istotne jest otrzy-
manie szczegółowej agendy 
wydarzenia już po pierw-

szym zapytaniu o termin – to 
umożliwia przygotowanie oferty 
spełniającej oczekiwania organi-
zatora. Na początku powinniśmy 
wiedzieć, ile osób będzie brało 
udział w wydarzeniu, jakie jest 
zapotrzebowanie na sale, czego 
klient oczekuje pod kątem wy-
żywienia, jakie dodatkowe usłu-
gi go interesują itp. Dzięki temu 

możemy przygotować ofertę skrojoną na 
miarę i wykazać dużo większą elastyczność. 
Gdy tworzymy taką ofertę, zawsze dzwonimy 
do klienta i dopytujemy o szczegóły wyda-
rzenia. Bliżej realizacji imprezy precyzuje-
my aspekty, o których organizatorzy często 
zapominają. Chodzi np. o to, jak wygląda 
harmonogram montażu czy demontażu, czy 
jest potrzebne wsparcie techniczne hotelu, 
specjalny sprzęt, którym obiekt dysponuje, itp. 
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ZDROJOWA HOTELS W SWOIM 
PORTFOLIO MA BARDZO WIELE 
OBIEKTÓW. CO WEDŁUG PANI 
POWINNO DECYDOWAĆ
O WYBORZE SPOŚRÓD NICH
JEDNEGO KONKRETNEGO?
Zdrojowa Hotels ma bardzo rozbudowaną 
sieć hoteli idealnych do organizacji konfe-
rencji i eventów. Każdy obiekt ma swoje 
unikatowe cechy. Na przykład w Marine 
Hotel w Kołobrzegu z każdego pokoju jest 
widok na morze, co zapewnia niezapomnia-
ny efekt. A dodatkowo przed hotelem lub 
na plaży można postawić 1000-metrowy 
namiot. Z kolei Diune Hotel od roku oferuje 
salę konferencyjną, która może pomieścić ok. 
600–700 osób. Trzeci obiekt konferencyjny, 
otworzony w ubiegłym roku, to Radisson Blu 
Resort w Świnoujściu, który oprócz pięknego 
widoku na morze ma także największą na 
Wybrzeżu salę konferencyjną w hotelu 

Reklama

pięciogwia- 
z d k o w y m  
– o powie- 
rzchni 1000 
m2. Zachwa-
lane przez 
gości tego 
hotelu są tak-
że dwa wyjąt-
kowe miejsca  
– klub z krę-
gielnią i bilar-
dem, idealny 
na wieczory 
rekreacyjne, oraz bar na dachu hotelu na 
14. piętrze z widokiem na morze, basenem 
i jacuzzi. A po całym dniu intensywnych zajęć 
czeka tam na uczestników relaks w aqu-
aparku. To nasze trzy flagowe obiekty kon-
ferencyjne. W pozostałych obiektach w Ko-
łobrzegu, Świnoujściu, Ustroniu Morskim 

czy Szklarskiej Porębie również nie brakuje 
atrakcji. Są to jednak miejsca przeznaczone 
dla mniejszych grup. W nich również można 
zorganizować niezapomniane wyjazd inte-
gracyjny czy szkolenie.

Rozmawiała Justyna Bakalarska

ADVERTORIAL ODPOWIEDNIE ZAPLECZE, PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE

https://sklep.marketerplus.pl/
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Nowocześnie znaczy skutecznie 
Nie jest sztuką zorganizować event dla kilkuset osób. Sztuką jest zrobić to tak, by każda z nich 
była naprawdę zaangażowana w to, co się dzieje, i przeżyła coś wyjątkowego. Taki cel stawia 
przed sobą Concordia Design – kreatywne centrum eventowe, które już nieraz udowadniało, 
że niecodzienne wydarzenia to w nim codzienność!

Concordia Design to centrum designu i kre-
atywności oraz jedno z nielicznych miejsc, 

w których nie chodzi wyłącznie o wynajem 
przestrzeni czy dobry catering. Większość 
wydarzeń projektowana jest tu we-
dług autorskiej metody event design, 
zgodnie z którą najważniejsze są 
potrzeby i doświadczenia uczestni-
ków. Cały proces rozpoczyna się od 
diagnozy oczekiwań, zdefiniowana 
celu i dobrania narzędzi, które będą 
wspierać dążenie do jego osiągnię-
cia. Wybierane scenariusze najczę-
ściej zawierają interaktywne punkty 
programu, aktywizują uczestników 
i wykorzystują mechanizmy grywa-
lizacji. Pozwala to uczestnikom na 
efektywne przyswajanie nowej wie-
dzy przez jej doświadczanie, a także 
dobrą zabawę. 

ARCHITEKTURA
DOBREGO EVENTU 
– Działamy holistycznie i dbamy o to, 
aby wszystkie elementy eventu były 
ze sobą spójne – mówi Eliza Kozica-
-Kamińska, dyrektor sprzedaży Con-
cordia Design. – Zaczynając od kon-
cepcji, przez przygotowanie oferty, na 
realizacji kończąc – nasi goście mają 
poczucie, że współtworzymy najlep-
szy możliwy scenariusz i że dzięki 
niemu nie tylko zrobią wrażenie na uczestni-
kach, lecz także osiągną swoje cele – dodaje. 
A te cele mogą być dzisiaj bardzo różne. Nie 

chodzi już tylko o prostą integrację czy podsu-
mowanie wyników. Eventy coraz częścią służą 
nowoczesnej edukacji, budowaniu zespołów 
projektowych, diagnozie kompetencji i rozwo-

jowi kreatywności. Zmienia się również sposób 
uczestniczenia w wydarzeniach. W ostatnim 
czasie nastąpiła zmiana pokoleniowa. Odbior-

cy eventów stają się coraz bardziej aktywni 
i potrzebują wielu bodźców, żeby skupić swoją 
uwagę. Dlatego w Concordii stawia się na 
współtworzenie i budowanie zaangażowania, 
które ułatwia przekazywanie wiedzy. 

TU WSZYSTKO JEST MOŻLIWE
Oprócz scenariusza istotnym elementem każ-
dego eventu jest też sama przestrzeń, która 
powinna być tak elastyczna, jak oczekiwania 
dzisiejszych klientów. Concordia Design mieści 
się w odrestaurowanym budynku Starej Dru-
karni w Poznaniu, który po pierwszych latach 
działania został ostatnio zmodernizowany, 
by mógł sprostać wszystkim wyzwaniom. 
Odświeżone zostały duże sale eventowe, 
pojawiły się funkcjonalne foyer oraz system 
dźwiękoszczelnych ścian, umożliwiających 
organizację kilku imprez jednocześnie. A na 
specjalne okazje jest jeszcze osobna prze-
strzeń, łącząca sztukę i biznes – Aula Artis, 
czyli jedna z największych sal koncertowo-
-konferencyjnych w Poznaniu, mieszcząca na 
widowni nawet 600 osób. Oryginalne projekty 
scenografii, nowoczesne oświetlenie i nieogra-
niczone możliwości aranżacyjne sprawiają, 
że za każdym razem można tu stworzyć inny 
efekt, a na scenie pokazać nie tylko przedsta-
wienie, lecz także np. samochód. – Wycho-
dzimy z założenia, że wszystko jest możliwe, 
i lubimy szukać nowych rozwiązań – przyznaje 
Eliza Kozica-Kamińska. – Tak samo, jak nasi 
Klienci, my również w naszej pracy szukamy 
i różnorodności i skuteczności, więc cieszymy 
się, gdy obie te rzeczy udaje się połączyć!

ADVERTORIAL
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35 SAL
KONFERENCYJNO-BANKIETOWYCH

3500 m²
POWIERZCHNI KONFERENCYJNEJ

Miejsce spotkań 
biznesu 

1000 OSÓB
NAJWIĘKSZA SALA KONFERENCYJNA

158
POKOI DWUOSOBOWYCH

36
0°  

Szczyt NATO 2016 
Nagroda MP Power Awards 2016 

– najlepsza realizacja cateringowa

41. sesja UNESCO 
Nominacja MP Power Awards 2017 
– najlepsza realizacja cateringowa

Eventy → Konferencje → Kongresy → 
Gale → Targi → Pokazy mody

W W W . C AT E R I N G . M A Z U R K A S . P L

...oficjalne otwarcie World Games 2017 
...finał The Tall Ships Races 2017  

...finał Kongresu ABSL 2017

Mazurkas Catering 360° 
jako lider usług cateringowych  
w Polsce, od 2001 roku obsługuje 
największe i najbardziej prestiżowe 
wydarzenia, również na najwyższym 
szczeblu dyplomatycznym.

Perfekcja  
Elegancja • Jakość

A2 i S8
PRZY ZJAZDACH Z TRAS 

CENTRALNA POLSKA

WWW.MAZURKASHOTEL.PL

MP POWER 
PROJEKT 2017  
dla MCC Mazurkas

w kategorii  
CSR W BRANŻY 
EVENTOWEJ

http://www.mazurkashotel.pl/

