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Ja kie błę dy naj czę ściej po -
peł nia ją fir my dzia ła ją ce w
sek to rze MI CE?

Za cznę mo że od te go, co jest
błę dem naj gor szym w skut -
kach. Otóż naj nie bez piecz -
niej sze jest osia da nie na lau -
rach. Wła ści ciel fir my, któ ry
ak cep tu je sta tus quo, prze sta je
po dej mo wać ak tyw ne dzia ła -
nia i tra ci czuj ność. Ofer ta
wła snej fir my po win na być
bez u stan nie ana li zo wa na. Ry -
nek na le ży śle dzić bez prze -
rwy. Trze ba się cią gle pod da -
wać sa mo kry ty ce, upew niać,
że klien ci są za an ga żo wa ni 
i za do wo le ni w stu pro cen -
tach. Tu do cho dzi my do dru -
gie go pro ble mu. Z ryn ku wy -
pa dło wie le firm, któ re prze -
sad nie kon cen tro wa ły się na
swo ich kil ku sta łych klien tach
i osią ga jąc do bre wy ni ki fi nan -
so we, za po mi na ły o po zy ski -
wa niu ko lej nych zle ceń. A w
dzi siej szych cza sach trud no
mó wić o lo jal no ści. Nie moż na
po le gać tyl ko na niej. Po trzeb -
ne jest za rów no za trzy my wa -
nie klien tów, jak i po zy ski wa -
nie no wych. Po za tym trze ba
do sto so wy wać się do ryn ku.
Agen cje even to we mu szą dziś
re ali zo wać swo je pro jek ty w
du żo krót szych ter mi nach, a
to ozna cza ko niecz ność two -
rze nia bar dzo ela stycz ne go
mo de lu biz ne so we go. 

A co jest dziś naj więk szą bo -
lącz ką sa mej bran ży? 

Jest nią z pew no ścią zja wi -
sko, któ re ja na zy wam „uto wa -
ro wie niem” sek to ra spo tkań.
Otóż na sza bran ża jest spo -
krew nio na z prze my słem tu ry -
stycz nym funk cjo nu ją cym po -
przez gru po wa nie kom po nen -
tów po dró ży w ce lu stwo rze -
nia pa kie to wej ofer ty. Fir ma
za ra bia na pro wi zjach od do -
staw ców (np. ho te li) al bo po -
przez do da nie wła snej mar ży 
– tak pra cu ją to uro pe ra to rzy
lub fir my or ga ni zu ją ce wy jaz -
dy gru po we. Ofer ta jest sprze -
da wa na w for mie pa kie tu. Nie -
któ re pod mio ty w bran ży spo -
tkań pra cu ją obec nie w ten
sam spo sób jak sprze daw cy
de ta licz ni ofe ru ją cy pa kiet all
in c lu si ve, a nie jak do staw cy
usług ofe ru ją cy swo im klien -
tom pro fe sjo nal ne roz wią za -

nia. Bran ża sta je się przez nich
prze my słem, a nie pro fe sją. 

Na doj rza łych ryn kach kor -
po ra cyj ny klient zgła szał się to
agen cji even to wej, któ ra mia ła
przed sta wić mu sto sow ną do
po trzeb ofer tę. Agen cja z ko lei
kon tak to wa ła się z do staw ca -
mi pro duk tów i usług w okre -
ślo nej de sty na cji za po śred nic -
twem DMC. Każ dy ele ment
te go łań cu cha miał do ode gra -
nia swo ją ro lę zgod ną z kom -
pe ten cja mi. Z cza sem jed nak
agen cje za czę ły pra co wać bez -
po śred nio z ho te la mi i lo kal ny -
mi do staw ca mi, wie rząc, że w
ten spo sób uzy ska ją lep sze ce -
ny. Obec nie nie raz sa me kor -
po ra cje de cy du ją się na bez po -
śred nią współ pra cę z de sty na -
cja mi, po mi ja jąc agen cje even -
to we. DMC na świe cie od no -
to wa ły ostat nio dwu dzie sto -
pro cen to wy wzrost zle ceń
wprost od kor po ra cji. Roz wój
in ter ne tu jesz cze bar dziej
przy spie szył ten pro ces. 

Bran ża MI CE wło ży ła zbyt
ma ło wy sił ku w edu ko wa nie
klien tów, któ rzy nie wie dzą tak
na praw dę, że dzię ki pro fe sjo -
na li stom z agen cji even to wych
czę sto uni ka ją pu ła pek praw -
nych, utra ty pie nię dzy czy re -
pu ta cji. Klien ci po win ni wie -
dzieć, że po trze bu ją spe cja li -
stów, aby wpro wa dzi li ich
efek tyw nie w świat even tów i
do star cza li sku tecz nych roz -
wią zań. Ko niecz ne są za tem
dzia ła nia, któ re uzmy sło wią
szer szej pu blicz no ści, że MI CE
to pro fe sja, a nie tyl ko han del. 

Ro zu miem, że je steś kry -
tycz nie na sta wio ny do ofert
all  in c lu si ve? 

„Kom plek so wa ob słu ga” to
ha sło wie lu firm dzia ła ją cych
w bran ży. Brzmi ono atrak cyj -
nie dla klien tów. Mam jed nak
oba wy w przy pad ku ho te li czy
cen trów kon gre so wych, gdzie
obo wią zu ją sta łe umo wy z do -
staw ca mi i pod wy ko naw ca mi.
Nie mam też cał ko wi te go 
za ufa nia do co nven tion and vi -
si tor bu re au, któ re ma ją w
ofer tach even ty or ga ni zo wa ne
tyl ko przez swo ich człon ków.
Klient ma wte dy du żo mniej -
szy wy bór. Po za tym, ta ka 
sy tu acja mor du je lo kal ną kon -
ku ren cję i mo że pro wa dzić do
pod wyż sze nia cen.

Co raz wię cej DMC zaj mu je
się tak że or ga ni za cją even tów.
Trud no mieć do nich o to pre -
ten sje – na ryn ku trze ba so bie
ja koś ra dzić. Mam tyl ko za -
strze że nia do tych DMC, któ re
nie do da ją nic od sie bie, a je dy -
nie zbie ra ją pro duk ty i usłu gi
pod wy ko naw ców. Na stęp nie
pre zen tu ją je ja ko swo je dla
uza sad nie nia wła snej mar ży.

Zno wu ma my tu do czy nie nia
z uto wa ro wie niem. 

Czyż by te zmia ny w bran ży
by ły po dyk to wa ne jej sła bą
kon dy cją?

Bran ża spo tkań ma du żą ela -
stycz ność i szyb ko zdro wie je.
Nie któ re ryn ki, jak np. bra zy -
lij ski, ma ją się do brze, in ne 
– jak Egipt czy Tu ne zja – cier -
pią z po wo du lo kal nych kon -
flik tów. Z ko lei doj rza łe ryn ki,
jak bry tyj ski, są na sy co ne i ma -
ją nie wiel ką per spek ty wę roz -
wo ju. MI CE jest jed nak bran -
żą glo bal ną, w któ rej po ja wia -
ją się też no we ryn ki, jak cho -
ciaż by Pol ska, Tur cja, In die 
i Ro sja. Wraz z ni mi po ja wia ją
się też no we moż li wo ści. 

Czy są even ty, któ re ro bią na
to bie jesz cze wra że nie?

Kie dy się sie dzi w tym biz ne -
sie tak dłu go jak ja, to ko lek -
cjo nu je się ma sę nie za po mnia -
nych wspo mnień. Jed nak jed -
nym z waż niej szych spo tkań
w ja kich bra łem udział, by ła
na ra da w jed nej z wio dą cych
fran cu skich firm mo to ry za cyj -
nych. Pla no wa no wła śnie
wpro wa dze nie no we go mo de -
lu au ta na ry nek. Agen cja re -
kla mo wa pre zen to wa ła dy rek -
to ro wi za rzą dza ją ce mu swo je
po my sły, sto su jąc za wo do wy
żar gon. Dy rek tor co chwi lę
prze ry wał pre zen ta cję, aby do -
py tać o zna cze nie róż nych
okre śleń. Zro bił na mnie du że
wra że nie, bo zu peł nie nie bał
się, że w ten spo sób oka że sła -
bość. Te raz wiem, że na szczyt
do cho dzisz tyl ko w peł ni ro zu -
mie jąc sy tu ację. Dla te go nie
moż na się wsty dzić za da wa nia
py tań. Od te go cza su je stem
bar dzo otwar ty i uni kam dwu -
znacz no ści. W na szym fa chu
mu si my wy ra żać się ja sno 
i być bez po śred ni. 

John Ho oker 
Określa siebie jako stra te ga i komentatora bran ży spo tkań. Na po cząt ku ka -
rie ry do świad cze nie zdo by wał ja ko to uro pe ra tor. Na stęp nie przez dwa dzie -
ścia lat pra co wał dla mię dzy na ro do wej agen cji even to wej BI. Brał też udział
w otwar ciu Du bai In ter na tio nal Co nven tion and Exhi bi tion Cen tre. Po po -
wro cie do Wiel kiej Bry ta nii za jął się do radz twem w za kre sie stra te gii za rzą -
dza nia w bran ży spo tkań. Obec nie jest dy rek to rem fir my do rad czej JHCP.
Je go hob by to że glar stwo, go to wa nie, ję zy ki ob ce oraz ar chi tek tu ra prze -
my sło wa. Jed nak naj bar dziej lu bi spę dzać czas ze swo imi sy na mi. 
Ma 57 lat i miesz ka w Buc kin gham shi re w An glii.

Wro cław walczy o World 
Ga mes z czterema miastami
Wro cław wszedł do fi na ło wej czwór -
ki miast, któ re wal czą o or ga ni za cję
World Ga mes w 2017 ro ku. Mia sto
ry wa li zu je z Ge nuą, Bu da pesz tem i
Kapsz ta dem. Wro cław chce pod czas
im pre zy wy ko rzy stać obiek ty, któ re
po wsta ją na po trze by Eu ro 2012. Na
World Ga mes przy by wa za każ dym
ra zem oko ło 3 ty s. spor tow ców i
300 ty s. ki bi ców. Im pre za od by wa
się co czte ry la ta po let nich igrzy -
skach olim pij skich, a jej ce lem jest
pro mo cja nie olim pij skich dys cy plin
spor to wych. Za wod ni cy ry wa li zu ją
m.in. w sko kach spa do chro no wych,
wspi nacz ce, wrot kar stwie. (ab)
www.the world ga mes.org

Pol ski MICE dostrzega Chi ny
Po land Co nven tion Bu re au pro mo -
wa ło Pol skę, ja ko atrak cyj ną de sty -
na cję dla tu ry stów biz ne so wych na
szó stych M.I.C.E. Tra vel Expo oraz
The 25th In ter na tio nal Tra vel Expo 
w Hong kon gu. Pol ska dzie li ła sto isko
wspól nie z pań stwa mi gru py V -4.
PCB po ja wi ło się na tar gach wspól nie
z re ko men do wa nym or ga ni za to rem
kon gre sów, fir mą Ho li day Tra vel. 
– Do brze oce niam tar gi i uwa żam, że
na le ży się na nich wy sta wiać, mi mo
pew nej przy pad ko wo ści w do bo rze
go ści. Bar dzo traf ny oka zał się tak że
po mysł pro mo cji na sze go kra ju po -
przez ca ły re gion. Nie spo dzie wam
się jed nak zbyt wie lu zle ceń, je że li
cho dzi o tu ry sty kę biz ne so wą – mó wi
Ire na So ko łow ska, dy rek tor ds. kon -
gre sów Ho li day Tra vel. (mk)
www.itehk.com

Sym po zja ESF -EM BO 
na Ma zow szu dzię ki WCB
Ofer ta War saw Co nven tion Bu re au,
dla cy klu in ter dy scy pli nar nych kon fe -
ren cji na uko wych z udzia łem lau re -
atów Na gro dy No bla, zo sta ła wy bra -
na spo śród pięt na stu zgło szeń z Eu -
ro py Środ ko wej i Wschod niej. Je że li
War sza wa uzy ska po zy tyw ną oce nę
po pierw szych pię ciu spo tka niach 
w 2012 ro ku, to sta nie się ona go -
spo da rzem ESF -EM BO przez ko lej ne
pięć lat. Sym po zja będą odbywały się
w Domu Po lo nii w Puł tu sku k. War -
sza wy. Cykl spo tkań do tych czas od -
by wał się w Hisz pa nii. (xb) 
www.war saw co nven tion.pl 

Pierw szy Event Camp 
w Eu ro pie
Event Camp – im pre za ple ne ro wa
po świę co na za sto so wa niu no wo cze -
snych tech no lo gii w even tach – od -
bę dzie się po raz pierw szy w Eu ro -
pie. Spo tka nie or ga ni zu ją pro fe sjo na -
li ści z bran ży, któ rzy po zna li się 
za po śred nic twem Twit te ra. Event
Camp jest im pre zą prze nie sio ną 
z grun tu ame ry kań skie go. Od bę dzie
się 9 wrze śnia pod Lon dy nem. (mk)
www.event camp.eu

Z Joh nem Ho oke rem, bry tyj skim stra te giem bran ży spo tkań o je go kon cep cji „uto wa ro wie nia” sektora meetings
industry, słabej kondycji rynku i zmianach jego struktury, roz ma wia ła An na Brze chow ska -Rę bisz.
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Bran ża wło ży ła ma ło wy sił ku w edu kację klien tów, któ rzy nie wie dzą, że dzię ki
agen cjom eventowym uni ka ją pu ła pek praw nych, utra ty pie nię dzy i re pu ta cji 
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