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Gdy by ście nie za uwa ży li, przy szła wio sna.
Od je sie ni – dru gie go klu czo we go okre su dla
bran ży spo tkań – mi nę ło po nad pół ro ku. Pół
ro ku ci szy. Tak jak by bran ża spo tkań na gle
prze sta ła ist nieć, za wie si ła swo je kon tak ty
i dzia ła nia. Aż tu na gle…

RA DOŚĆ I RE FLEK SJA
Me etings We ek Po land (MWP) to wy da -

rze nie, na któ rym za le ży nam szcze gól nie.
Po pierw sze dla te go, że po wsta ło ja ko od dol -
na ini cja ty wa, po dru gie spa ja bran żę spo -
tkań, a po trze cie dzię ki nie mu dba my
o sa mo edu ka cję. Jest bar dzo cen ne – w tym
ro ku już po raz dzie wią ty po łą czy li śmy si ły
i pod ję li śmy de cy zję, że pod czas dwóch dni
zor ga ni zu je my klu czo we spo tka nia wszyst -
kich naj waż niej szych pod mio tów zaj mu ją -
cych się bran żą MI CE w Pol sce. Fakt,
nie ła two by ło się sku pić, zmo ty wo wać
i przede wszyst kim stwo rzyć wy da rze nie
– na zwij my to – hy bry do we. Bo do kład nie
ta kie by ło! My – or ga ni za to rzy spo tka li śmy
się w stu dio, za pro si li śmy wy bra nych mów -
ców i przy go to wa li śmy w ten spo sób kon fe -
ren cję, któ ra by ła do stęp na na ca łym
świe cie. Moż na po wie dzieć – in ter net czy ni
cu da. Ale czy na pew no? Czy do koń ca spra -
wi ło nam to przy jem ność? 

Roz mo wa nie tyl ko to czy ła się w ku lu arach,
ale rów nież on li ne. Pa da ją ce py ta nia o przy -
szłość bran ży, współ pra cę, dal sze kro ki,
wspar cie pu blicz ne oraz po pro stu o co dzien -
ność, prze wi ja ły się z uśmie cha mi, cie ka wą
opra wą i na tu ral nie z ka wą. Moż na by po wie -
dzieć: pre zen cja jak za wsze jest… Świę to pol -
skiej bran ży spo tkań oka za ło się więc z jed nej
stro ny bar dzo po zy tyw ne, z dru giej jed nak
tak że peł ne re flek sji. Gru po we emo cje, za -
mknię te pod ko lo ro wy mi ma secz ka mi w fo -

to gra ficz nym uję ciu z tra dy cyj ny mi już li te -
ra mi, po zo sta ją po twier dze niem, że by li śmy,
spo tka li śmy się, je ste śmy i wra ca my. Jed nak -
że czy na pew no już je ste śmy na to go to wi?
Czy wie my jak po now nie roz ma wiać z klien -
ta mi, part ne ra mi, wresz cie z sa mym so bą?
Czy osta tecz nie wie my, jak od bu do wać na szą
re la cję? A mo że to już ten mo ment, gdzie re -
la cje zo sta ły zwe ry fi ko wa ne…? 

Po MWP chó ral nie twier dzi my, że je ste -
śmy i dzia ła my oraz że ni cze go się nie bo -
imy. Po wiem wię cej, na wet kil ka „li ke’ów”
i „po lu bień” spra wi ło, że na dal nam się chce!
Moż na by rzec… pre zen cja jest! Za sko cze -
nia w ko men ta rzach czy dłu go ocze ki wa ne
SMS -y po twier dzi ły, że w cza so prze strze ni
gdzieś ist nie je my, że ktoś – być mo że – jesz -
cze o nas pa mię ta. 

WIO SEN NE OŻY WIE NIE 
Przy szła wio sna, a wraz z nią okres spo tkań.

Wy da je się, że po przez MWP, ale tak że od by -
wa ją cy się chwi lę wcze śniej Glo bal Me etings
In du stry Day 2021 Po land, wła śnie otwo rzy -
li śmy se zon. Prze czy ta li śmy – oczy wi ście nie
tyl ko my – wszyst kie moż li we ra por ty do ty -
czą ce sta ty styk zwią za nych z prze my słem
spo tkań. Głów nie te, opar te o wy li cze nia ilo -
ścio we, ale uka zu ją ce co naj mniej „mi zer ny”
rok 2020. Po cząw szy od klu czo wych wręcz
wy li czeń au tor stwa In ter na tio nal Con gress
and Co nven tion As so cia tion (IC CA) i do -
rocz ne go ra por tu zwią za ne go z licz bą spo -
tkań mię dzy na ro do wych sto wa rzy szeń,
a skoń czyw szy na ostat nich in for ma cjach,
z któ ry mi mia łem przy jem ność się za po znać,
uka zu ją cych pra wie 800 spo tkań, ja kie od by -
ły się w uro kli wym Po zna niu. Po mi mo ubo -
gich da nych, wszyst kie te pu bli ka cje ra czej
ob fi cie uka zu ją po ten cjał pre zen to wa nych

de sty na cji – za rów no w kon tek ście po dró ży
mo ty wa cyj nych, jak i mię dzy na ro do wych
kon gre sów sto wa rzy sze nio wych, o któ rych
tak czę sto dys ku tu je my. Moż na śmia ło po -
wie dzieć, iż wi zu al nie, gra ficz nie i co waż ne
me ry to rycz nie – pre zen cja jest! 

W wio sen ne roz wa ża nia war to wpleść też
za pro sze nia, tu dzież in for ma cje do ty czą ce
mię dzy na ro do wych wy da rzeń, któ re już się
od by wa ją. Roz ma wia jąc o im pre zach z obec -
no ścią „in per son spe aker”, jak to słusz nie 
za czę ło się za zna czać, se zon glo bal ny roz po -
czy na Ara bian Tra vel Mar ket, któ ry w Du -
ba ju wy raź nie udo wad nia, że spo tka nia
po wra ca ją. To co praw da wy da rze nie z na sta -
wie niem tu ry stycz nym, acz kol wiek war te od -
no to wa nia, w kon tek ście od mra ża nia bran ży
spo tkań, ho te lar skiej i wła śnie tu ry stycz nej.
Do brze zwró cić też uwa gę na wir tu al ne roz -
mo wy bran żo we od by wa ją ce się przy oka zji
Pla net IMEX, jed nak że ko lej nym wy da rze -
niem, gdzie pre zen cja wy brzmie wa w peł nym
zna cze niu te go sło wa, jest In cen ti ve Re se arch
Fo un da tion 2021 Edu ca tion In vi ta tio nal, za -
pla no wa ne w dniach 2–5 czerw ca w JW Mar -
riott Mar co Is land Be ach Re sort na Flo ry dzie.
Co praw da w re żi mie sa ni tar nym i przy ma łej
ak tyw no ści uczest ni ków spo za Sta nów Zjed -
no czo nych, ale mi mo wszyst ko… jak wi dać
mo ty wa cja i pre zen cja jest! 

Pod su mo wu jąc wio sen ne desz cze, śnie gi
i zwąt pie nia, bo tak wła śnie się czu je my, trze -
ba wspo mnieć o naj więk szym wy da rze niu
w tym cza sie, czy li o World Edu ca tion Con -
gress (WEC) or ga ni zo wa nym w Las Ve gas
przez sto wa rzy sze nie Me eting Pro fes sio nals
In ter na tio nal (MPI). 15–17 czerw ca to okres
na chwi lę przed la tem w Eu ro pie – jak że
istot ny, aby uka zać si łę bran ży spo tkań. 
Hy bry do we spo tka nie MPI to nie tyl ko do -

PREZENCJA JAK ZAWSZE JEST!  
Zaczynamy okres wydarzeń: wirtualnych, hybrydowych oraz tych najcenniejszych – „twarzą w twarz”.
Pytanie czy jesteśmy na nie gotowi? Na które z nich już z pewnością tak, a na które jeszcze nie do końca? 



wód na to, że dzia ła my i je ste śmy ra zem, ale
rów nież po twier dze nie te go, że… pre zen cja
jak za wsze jest! 

LET NIE PRE MIE RY 
Zbli ża my się do la ta. Wręcz je ste śmy na nie

go to wi. Se zon tu ry stycz ny w peł ni „od pa lo -
ny”, wio snę zo sta wia my za so bą. Zni ko me te -
le fo ny, prak tycz nie brak kon tak tu po przez
SMS -y… sta li śmy się za to mi strza mi In sta -
gra ma, Te am sa oraz Zoo ma. Po ku si li śmy się
na wet o wer sje „pro” opro gra mo wa nia! Wir -
tu al nie po zy cjo nu je my się jak ni gdy wcze -
śniej, moż na by rzec: pre zen cja jak za wsze
jest… Acz kol wiek cią gle jesz cze bra ku je pre -
zen ta cji przed klien tem, spo tka nia „twa rzą
w twarz”, ka wy w ulu bio nej re stau ra cji czy
cho ciaż wspól nej kon fron ta cji i po łą czo nych
spoj rzeń. Na szczę ście let nie pre mie ry na -
szych pro duk tów oka zu ją się cał kiem re al ne,
klien ci, my śląc o spo tka niach, roz wa ża ją sta -
łą współ pra cę z na mi. W koń cu prze trwa li -
śmy pan de mię, więc na pew no je ste śmy
pew ni sie bie, wzmoc nie ni, sil ni oraz god ni
za ufa nia. Po nad to na sza no wa stro na, bran -
ding i ka nał w me diach spo łecz no ścio wych
po ka zu ją za rów no suk ce sy za wo do we, jak
i praw dzi we, bar dziej pry wat ne ob li cze. Po -
zo sta je star to wać, współ pra co wać i dą żyć
do ko lej nych suk ce sów. La to bę dzie wy jąt ko -

we. Oczy wi ście pa mię taj my, że cze ka nas
jesz cze zi ma, któ ra na pew no bę dzie pew ne -
go ro dza ju spraw dzia nem. 

Wy sła li śmy jed ne go SMS -a. Z cie ka wo ści.
Ob ra zek fo to gra ficz ny uka zał nam wi zję, iż
spo tka nie by ło spek ta ku lar ne, a by stra fo to -
graf ka uję ła uśmiech za miast zmę cze nia.
W skró cie: pre zen cja jak za wsze jest! Nie -
zmien nie jed nak po le cam po chy le nie się
na sen sem wy da rze nia, je go isto tą i war to ścią.
Po sta wie nie na przy sło wio wy „con tent”.
Kie dyś usły sza łem, że „ład na bu zia” to nie
wszyst ko. Te raz ana li zu jąc tam te even to we
chwi le po twier dzam, że do kład nie tak jest.
Klu czo we sta je się do ce nie nie, za dba nie, za -

in te re so wa nie i przede wszyst kim pew ność,
że wy da rze nie zo sta nie wła ści wie przy go to -
wa ne, „do wie zio ne” i roz li czo ne do kład nie
tak, jak klient, ale i ja, so bie ży czy my.

Let nie pre mie ry to pew na za po wiedź od ro -
dze nia, od bu do wa nia i uka za nia bran ży
w spo sób cie ka wy, in ny, no wy. Za in spi ro wa -
ny SI TE NI TE – wy da rze niem, w któ rym
przez ostat nich kil ka go dzin bra łem udział
(na Zoo mie) oraz ma rze nia mi zwią za ny mi
z ob ra za mi z Do li ny Śmier ci, stwier dzam, że:
pre zen cja jak za wsze jest, ale mo że… 

� Krzysz tof Ce luch
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O AUTORZE
DR KRZYSZ TOF CE LUCH – profesor akademicki, konsultant biznesowy i mówca. W 2018 r. założył firmę
Celuch Consulting pomagającą organizacjom i przedsiębiorstwom w obszarach zarządzania, komunikacji 

i motywacji, rozwoju biznesu, w szczególności w odniesieniu do przemysłu spotkań
(event marketingu). Jest także adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz profesorem w FH
Salzburg. Jako pełnomocnik rektora ds. współpracy z biznesem w Szkole Głównej
Turystyki i Hotelarstwa Vistula organizuje studencką konferencję IMEX-MPI-MCI
Future Leaders Forum Warsaw oraz opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym
2B. W latach 2009-2017 był kierownikiem Poland Convention Bureau Polskiej
Organizacji Turystycznej oraz autorem raportów „Przemysł spotkań i wydarzeń 
w Polsce” i „Poland Meetings Impact”. Od 2012 do 2015 r. sprawował funkcję
profesora wizytującego i kierownika projektów badawczych w San Diego State
University. Jako jedyny Polak jest akredytowanym trenerem MPI Global Training,
Travelife czy EventCanvas oraz posiada certyfikacje CMM, CITE, CIS, HMCC, CED.
To założyciel i pierwszy prezes MPI Poland, były członek zarządu MPI (2012-2016),
a od stycznia 2020 r. przewodniczący regionu EMEA w MPI Foundation. 

W skrócie: prezencja jak zawsze jest!
Niezmiennie jednak polecam

pochylenie się na sensem wydarzenia,
jego istotą i wartością. Postawienie 

na przysłowiowy „content”. 
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