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Dla cze go? Bo wła śnie „Je stem” spra wia, że
zy sku je my pew ność. „Je stem” spra wia, że
na kimś po le ga my. „Je stem” to ta kie po twier -
dze nie, że moż na li czyć, ufać, opie rać się. Ale
uwa ga! „Je stem” jest waż ne tyl ko wte dy, gdy
ma nadaw cę i od bior cę. To wła śnie si ła te go
sło wa. Bran ża spo tkań zna je bar dzo do brze. 

BRAN ŻA SPO TKAŃ TO MY 
Bran ża spo tkań sta ła się dzi siaj jak by in -

na. Nie któ rzy wal czy my, nie licz ni się
wzmoc ni li, zde cy do wa na więk szość zo sta ła
zmu szo na do zmia ny swo ich biz ne sów, po -
dej ścia i per cep cji na przy szłość. Nie ukry -
wa my, że je ste śmy uza leż nie ni od sie bie, ale

wska zu je my też na na sze bra ki, wy ty ka my
swo je błę dy i po nad wszyst ko uwiel bia my
so bie za zdro ścić, że by nie po wie dzieć do gry -
zać. Eks per ci two rzą cy bran żę spo tkań to 
lu dzie czy nu, ak tyw ni i peł ni od wa gi pro -
fe sjo na li ści, co dzien nie prze ła mu ją cy 
ba rie ry zwią za ne z róż ni ca mi cza su, z usta -
wie nia mi świa teł, ze sce na riu sza mi czy cho -
ciaż by z ostro ścią so czew ki w apa ra cie,
kie dy na stę pu je ten je den, je dy ny mo ment
pod czas ga li. Świę to, któ re trze ba uwiecz nić. 

Bran ża spo tkań to my wszy scy, jed nak to
wła śnie we wnątrz nas utwo rzy ły się pew ne
ma łe spo łecz no ści. Po cząw szy od lo kal nych
grup wspar cia, a skoń czyw szy na człon ko -

stwie w mię dzy na ro do wych or ga ni za cjach
i po nad kra jo wych ini cja ty wach. Ostat nie
ty go dnie spę dzi li śmy na bu do wa niu na -
szych spo łecz no ści rów nież w świe cie wir -
tu al nym, do cze go zmu si ło nas ży cie. Ja ko
Am ba sa dor ko ali cji Me etings Me an Bu si ness
przez ostat nie dwa la ta udo wad nia łem, że
wła śnie kon takt fa ce -to -fa ce, czy li przy sło wio -
we „espres so” jest tym co dla na szej bran ży
jest naj waż niej sze. Oka zu je się jed nak, że kie -
dy wy ma ga te go od nas trud na sy tu acja, w ja -
kiej się obec nie zna leź li śmy, po tra fi my
asy mi lo wać się do no wych wa run ków, ada -
pto wać i wy ko rzy sty wać prze ciw no ści lo su
jak wy zwa nia. I szcze rze mó wiąc wy cho dzi
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nam to bar dzo do brze. W świe cie fo to gra ficz -
nym za ba wa za czy na się gdy prze łą czy my 
na sze apa ra ty z „au to ma tu” na „ma nu al”. 
Mó wi my: pro szę wy ka dro wać, do brać prze -
sło nę i pa mię tać o kom po zy cji. W dzi siej szym
świe cie jest bar dzo po dob nie. Z ma so wych
spo tkań, w któ rych jesz cze nie daw no
uczest ni czy li śmy, prze cho dzi my na wy se -
lek cjo no wa ne, mniej sze „cha ty”, „we bi na ry”,
„zoo my”. Ale ota cza ją cy nas współ cze sny
świat nie tyl ko po strze ga my wir tu al nie, ale
i re al nie. Je ste śmy „tu i te raz”, ale nie bo imy
się mó wić „po tem”. Za sta na wia my się jak ta
kom po zy cja bę dzie wy glą da ła w przy szło ści.
Te go jesz cze nie wie my. Ale je ste śmy pew ni,
że w koń cu jej czas na dej dzie. To bar dzo cen -
ne. Te go się trzy ma my i tak re ali zu je my na sze
ak tu al ne spo tka nia. No bo oczy wi ste jest, że
się kie dyś spo ty ka my, my!

BRAN ŻA SPO TKAŃ TO JA 
Je stem sil ną i mą drą ko bie tą. Bę dę re we la -

cyj ną part ner ką biz ne so wą, a Pa ni wy da rze -
nie oka że się suk ce sem. War to mi za ufać,
współ pra cuj my. Dla cze go? Po nie waż ja to
bran ża spo tkań, a Pa ni wła śnie po trze bu je
pew ne go: ja.

Sce na riusz na pierw szy rzut oka po zba -
wio ny pod staw, jak by ist nie ją cy obok. A jed -
nak funk cjo nu ją cy w na szej co dzien no ści.
#She Me ans Bu si ness – bran ża spo tkań jest
ko bie tą. Kil ka na ście ini cja tyw, we wnętrz -
ne ru chy i ma łe, cza sa mi ci che stwier dze -

nia: ja po tra fię, ja zro bię. Dla cze go to „Ja”
jest ta kie waż ne? Po nie waż to my we -
wnętrz nie mu si my do ce nić sie bie, na brać
pew no ści do war to ści na szych dzia łań
i prze ko nań, uświa do mić so bie i zro zu mieć,
jak bar dzo są one istot ne. 

„Ja” czy li kto? PCMA, MPI, SI TE, IC CA,
IA EE, UFI to nie tyl ko na zwy or ga ni za cji,
któ re przy go to wa ły dla nas kil ka dzie siąt
moż li wo ści roz wo ju, udo stęp ni ły plat for my
edu ka cyj ne czy po mo gły od na leźć się re -
aliach, któ re na szą bran żę za sko czy ły. 
„Ja” – to po stać wręcz baj ko wa, któ ra w ska -
li ostat nich kil ku na stu lat po raz ko lej ny
prze zwy cię ża pro ble my, kry zy sy i wy zwa nia.
„Ja” zna czy nie zwy kle sil na oso bo wość, moc -
ny cha rak ter, kul tu ra wy po wie dzi i eru dy cja,
po łą czo na z dy plo ma cją. Bo prze cież te go
wła śnie wy ma ga ją ode mnie klien ci. Ale pa -
mię taj my, że bez nich nie ma „Ja”. Dla te go
„Ja” to rów nież „Oni”. 

„JA” JEST TYL KO WTE DY, 
GDY „JE STEM” 

Nie ma nic, nic nie po wsta nie, je śli tak na -
praw dę nie za an ga żu je my się w to, na czym
nam za le ży. Ja ko pro fe sjo na li sta z bran ży spo -
tkań mo gę wy ko ny wać każ de dzia ła nia mar -
ke tin go we, ale praw dzi we ich efek ty po ja wią
się tyl ko wte dy, gdy tra fią na grunt po dat ny
na współ pra cę. Do brze wie my, że ko mu ni kat
wy sy ła ny w jed ną stro nę jest za le d wie wia do -
mo ścią wę dru ją cą w da le ką cza so prze strzeń.

Je go war tość na bie ra mo cy do pie ro wte dy,
gdy po ja wia się od po wiedź. „Ja” je stem i ist -
nie ję wte dy, gdy ktoś mnie za uwa ża. 
Wie, że to „Ja”. Kry ty ka, dys ku sja tu dzież
za war cie po ro zu mie nia to wspa nia łe ele -
men ty do ku men tu ją ce mo je „Je stem”. Coś
co po zwa la nam trwać, two rzyć, re ali zo wać
i udo sko na lać po dej mo wa ne dzia ła nia. 
„Je stem” jest waż ne, moc ne i po trzeb ne.
Kon tak ty fa ce -to -fa ce, jak do sko na le udo -
wod ni ły ostat nie ty go dnie, są naj waż niej sze.
Wal czy my o chwi lę spo tka nia, po łą cze nia
wi deo, krót ką wia do mość czy cho ciaż by wpis
w me diach spo łecz no ścio wych.

„Je stem” jest waż ne w bran ży spo tkań, po -
nie waż bez nie go nie ma nas, nie ma bran ży.
Po ja wi ły się już sta ty sty ki do ty czą ce obec no -
ści w we bi na riach, udzia łu w kur sach on li ne
i szko le niach pro wa dzo nych przy uży ciu
plat form. Opu bli ko wa no rów nież da ne zwią -
za ne z licz bą spo tkań pro wa dzo nych w glo -
bal nej spo łecz no ści. Brzmią im po nu ją co
i war to na nie zwró cić uwa gę. Po lek kiej tę -
sk no cie trze ba jed nak po wie dzieć: „Je stem”. 
To peł na ak ty wi za cja i za an ga żo wa nie
w obec no ści w bran ży spo tkań. Po nie waż
„Je stem” jest tak istot ne jak co dzien ność, jak
po ran ne dzień do bry, czy jak wie czor ny te le -
fon. Prze cież wie my, że czę sto ma my zwy czaj
po pro stu mó wić „Je stem”, za mel do wać się,
uśmiech nąć, tu dzież po pro stu po wie dzieć
do bra noc. Sztu ką jest od na leźć chwi lę, aby to
„Je stem” za brzmia ło naj po tęż niej, ale co jesz -
cze waż niej sze – w do brym kie run ku. 

„Je stem” na bie ra mo cy, jak ostrość we
wspa nia le wy ko na nej fo to gra fii, jak emo cje
uczest ni ków spo tka nia, któ re wła śnie zor ga -
ni zo wa li śmy. Pa mię ta cie ten mo ment, kie dy
ostat nio bie gli ście do kom pu te ra z pięk nie
pach ną cym espres so, tu dzież cu dow nym
cap puc ci no z eks cy ta cją, że by tyl ko się nie
spóź nić? To wła śnie to „Je stem”, któ re go
Wam dzi siaj ży czę. „Je stem” jest bar dzo waż -
ne. „Je stem” zmie nia na sze przy zwy cza je nia.
„Je stem” da je si łę, że by coś zmie nić, za ry zy -
ko wać. „Je stem” to po pro stu na sza si ła. Si ła
bran ży spo tkań. Ja je stem! A Wy? 

� Krzysztof Celuch

O AUTORZE
DR KRZYSZ TOF CE LUCH – pro fe sor aka de mic ki, kon sul tant biz ne so wy i mów ca. W 2018 r. za ło żył fir mę 

Ce luch Con sul ting po ma ga ją cą or ga ni za cjom i przed się bior stwom w ob sza rach za -
rzą dza nia, ko mu ni ka cji i mo ty wa cji, roz wo ju biz ne su, w szcze gól no ści w od nie sie niu
do prze my słu spo tkań (event mar ke tin gu). Jest tak że ad iunk tem na Wy dzia le Na uk
Eko no micz nych i Za rzą dza nia Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu oraz pro -
fe so rem w FH Sal zburg. Ja ko peł no moc nik rek to ra ds. współ pra cy z biz ne sem w Szko -
le Głów nej Tu ry sty ki i Ho te lar stwa Vi stu la or ga ni zu je stu denc ką kon fe ren cję
IMEX -MPI -MCI Fu tu re Le aders Fo rum War saw oraz opie ku je się Stu denc kim Ko łem
Na uko wym 2B. W la tach 2009-2017 był kie row ni kiem Po land Co nven tion Bu re au
Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej oraz au to rem ra por tów „Prze mysł spo tkań i wy da -
rzeń w Pol sce” i Po land Me etings Im pact (2008-2018). Od 2012 do 2015 r. spra wo -
wał funk cje �pro fe so ra wi zy tu ją ce go i kie row ni ka pro jek tów ba daw czych w San Die go
Sta te Uni ver si ty. Ja ko je dy ny Po lak jest akre dy to wa nym tre ne rem MPI Glo bal 
Tra ining, Tra ve li fe czy Event Ca nvas oraz po sia da cer ty fi ka cje CMM, CI TE, CIS, HMCC,
CED. To za ło ży ciel i pierw szy pre zes MPI Po land, by ły czło nek za rzą du MPI (2012-
2016), a od stycz nia 2020 r. prze wod ni czą cy re gio nu EMEA w MPI Fo un da tion. 
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