Event Focus - warsztaty dla studentów
2015-11-17
Zapraszamy studentów krakowskich uczelni na unikatowe szkolenie poświęcone organizacji
eventów i kongresów. Duże zainteresowanie pierwszą edycją wiosenną zachęciło
organizatorów do przygotowania jesiennej edycji poświęconej głównie organizacji kongresów
i innych dużych wydarzeń. Odbędzie się ono już w środę 25 listopada na terenie
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod nazwą Studenckie Szkolenie Branży Eventowej
„EventFocus". Organizatorami wydarzenia jest Katedra Turystyki Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie oraz Krakow Convention Bureau (KCB) Urzędu Miasta Krakowa.

Szkolenie ma na celu przybliżenie studentom krakowskich uczelni zasad
funkcjonowania branży spotkań, pogłębienie wiedzy na temat organizacji dużych
kongresów i wydarzeń firmowych oraz trendów aktualnie panujących na rynku, a
także zaprezentowanie funkcjonowania i potencjału Krakow Convention Bureau.
Te wszystkie tajemnice biznesu opowiedzą czołowi praktycy polskiej branży,
posiadający wieloletnie doświadczenie oraz mający na swoich kontach wiele
sukcesów zawodowych w organizacji spotkań:
Anna Jędrocha - Prezes Zarządu Symposium Cracoviense zajmującego się
organizacją i obsługą kongresów, konferencji , szkoleń, wystaw i imprez
promocyjnych. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w
Polsce oraz Prezes Krakowskiej Izby Turystyki. Laureatka nagrody MP Power
Awards 2013 w kategorii Meeting Planner – PCO/DMC.
Sara Lamik - szefowa działu PCO firmy „Targi w Krakowie” – prowadzi zespół
zajmujący się pozyskiwaniem oraz organizacją konferencji i kongresów. Od
lipca 2015 r. pełni funkcję Wiceprezesa ds. Edukacji MPI Poland Club. W 2012
r. wybrana Odkryciem Roku MPI Poland Club.
Małgorzata Przygórska-Skowron - kierownik Krakow Convention Bureau,
członek Lokalnego Komitetu Organizacyjnego konferencji MPI EMEC 2015.
Laureatka nagrody MP Power Awards 2014 w kategorii Convention.
Agnieszka Ziemiańska - Senior Sales Manager w Centrum Kongresowym ICE
Kraków, zdobywczyni The AIPC Academy Scholarship, stypendium
przyznawane przez międzynarodowe stowarzyszenie centrów kongresowych,
zakwalifikowana do programu edukacyjnego Forum for Young Professionals,
współorganizowanego przez stowarzyszenie ICCA i branżowe targi IBTM.
Agnieszka Faracik-Leśniak - Partner DMC Poland, aktywnie działa w
organizacjach międzynarodowych MPI, SITE, World of DMC's oraz TAO Group,
pełni funkcję prezesa MPI Poland Club, członek Rady Dyrektorów przy Krakow
Convention Bureau. W roku 2012 oraz 2014 otrzymała prestiżową nagrodę MP
Award dla DMC/PCO. Od roku 2013 posiada tytuł Certificate Incentive
Specialist CIS nadawany przez SITE.
prof. Jadwiga Berbeka – pracownik naukowy Katedry Turystyki na Wydziale
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego specjalizująca się w tematyce
przemysłu spotkań i współtworząca merytorycznie nową specjalności:
„Zarządzanie kongresami i dużymi wydarzeniami".
W tej edycji wychodząc naprzeciw sugestiom uczestników druga część szkolenia

będzie prowadzona w formie pracy warsztatowej w grupach, co pozwoli empirycznie
poznać swój potencjał i sprawdzić swoje możliwości.
W organizacji szkolenia EventFocus wspiera koło naukowe InvenTur. Partnerami
merytorycznymi wydarzenia są: SKKP i MPI, partnerami technologicznymi Syskonf
oraz SMSApi. a patronat na wydarzenie objęły: MICE Poland, meeting-planner.pl,
krakow.pl oraz Kurier UEK.
Zapraszamy serdecznie zainteresowanych studentów ze wszystkich krakowskich
uczelni – wstęp wolny. Wymagana rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.
Więcej na: www.facebook.com/EventFocusUEK i http://eventfocus2.syskonf.pl/
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