CeluchConsulting – знання, продукт, мотивація, вплив
Доктор Кшиштоф Целюх - уповноважений представник ректора по бізнес
партнерству Головної Школи Туризму і Рекреації / Академії Фінансів і Бізнесу
«Вістула» (Асоціація університетів «Вістула») / Президент фірми «Celuch
Consulting» / Випускник факультету туризму і рекреації Варшавської Академії
Фізичної Культури і кандидат гуманітарних наук в сфері політики факультету
журналістики і політології Варшавського університету. Проректор у справах
студентів і міжнародного співробітництва в Головній Школі Туризму і
Рекреації (2011-2018), керівник наукового клубу по бізнес туризму і
організатор студентської наукової конференції IMEX-MPI-MCI Future Leaders
Forum Warsaw. Викладач програми «Event Management» в Варшавському
університеті, також професор і керівник наукових проектів в Державному
університеті Сан-Дієго (2012-2015).
В минулому керівник Польського бюро конвенцій Польської Туристичної
Організації, також автор доповіді «Індустрія зустрічей і заходів в Польщі Poland Meetings and Events Industry Report» і доповіді «Економічний вплив
індустрії зустрічей на економіку Польщі - Poland Meetings Impact» (20082018). Спеціаліст з маркетингу в Варшавському конференц-бюро і автор
«Warsaw Meetings Industry Report» (2005-2008). Засновник і перший
президент Міжнародної Асоціації MPI Poland, а також член ради директорів
Meeting Professionals International з штаб-квартирою в Далласі, США (20122015).
Голава журі конкурсу «Особистість Року MICE POLAND», голова премії «MP
POWER AWARD» і член журі церемонії нагородження «Crystal Awards»,
організовану асоціацією SITE з штаб-квартирою в Чикаго.
У 2007 і 2008 роках увійшов до рейтингу «Топ-30 людей у віці до 30 років, які
надають найбільший вплив на світову спільноту зустрічей і заходів» журналу
«The Meeting Professional».
Володар премії MPI RISE AWARD Young Professional Achievement (2010),
премії Pacesetter Award for Young Professionals by Convention Industry Council
(2012) і нагороди «DMAI 30 under 30» для лідерів індустрії зустрічей (2013).
Кшиштоф, як єдиний поляк, є акредитованим тренером MPI Global Training, в
2009 році він отримав титул Certificate of Incentive and Travel Executive (CITE),
в 2010 році - титул Certificate Meetings Management (CMM), а в 2013 - титул

Certificate Incentive Specialist (CIS). Є тренером програм Certificate Incentive
Specialist (CIS) і Certificate Event Design (CED).
З 2018 року є президентом фірми Celuch Consulting; лектор, тренер, бізнес
консультант, викладач академік і підприємець. Спеціалізується на індустрії
зустрічей, маркетингу та менеджменті заходів (event management). Наукові
дослідження, методи навчання і виступи засновані на знаннях зі сфер
економіки, бізнес психології, соціології, маркетингу та культурології.
Проводить семінари, тренінги та лекції, є модератором дискусійних панелей
та дебатів, засідань рад. Реалізує наукові проекти. Будує стратегії. Проводить
бізнес консультації. Допомагає організаціям, установам і підприємствам в
сферах управління, комунікації і мотивації, розвитку бізнесу, зокрема в
індустрії зустрічей. Фірма Celuch Consulting працює в області досліджень і
співпраці, розвиваючи майбутню освіту.
У вільний час Кшиштоф захоплюється традиційною культурою і народною
музикою.

