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Event director FX events, z zamiłowania podróżnik 
i entuzjasta turystyki aktywnej. Organizator gier 
terenowych i fabularnych.

1. Najciekawsze wydarzenie, które organizowałem w 2017 roku…

Zdecydowanie gra miejska „Klątwa Kolumba” w Barcelonie dla grupy kilkunastu osób.
Gra,  oprócz  zwiedzenia  miasta,  miała  na  celu  zintegrowanie  grupy  za  pomocą
ciekawych zadań, ale przede wszystkim zapoznanie się z możliwościami nowego na
rynku smartfonu. To było połączenie imprezy promocyjnej z integracją i zwiedzaniem,
które dało bardzo pozytywny efekt – zadowolenie klienta oraz samych uczestników.

2. Jaki element dodaje wydarzeniom niezapomnianego smaku?
Moja recepta to…

Wyjście  z  szarej  codzienności.  Uczestnicy  bawią  się  o  wiele  lepiej,  jeśli  mogą
pofantazjować i przenieść się do innej rzeczywistości. Mam tutaj na myśli imprezy
przebierane,  stylowe.  Pisząc  to,  widzę  styczniową imprezę  na 500  osób  w stylu
kasyna lat 20, gdzie każdy mężczyzna otrzymał przy wejściu kapelusz, kobieta boa
i opaskę z piórami, a liczna obsługa miała dokładnie te same, dopasowane stroje.
Nawet  video  DJ  puszczał  teledyski  nawiązujące  do  tamtych  czasów!  Pół  tysiąca
uczestników przeniosło się w czasie i doskonale bawiło się w przepięknej oprawie,
zapominając o obecnych problemach.

3. Moja prognoza na główny trend 2018 roku…

Obecnie  zauważamy  wzmożone  zainteresowanie  grami  terenowymi.  Wraz  ze
wzrostem  ilości  nowych  technologii  w  frmach  (szczególnie  jest  to  widoczne
w szeroko  pojętej  branży  komputerowej)  wzrasta  zainteresowanie  na  spędzanie
czasu  na  łonie  przyrody.  Wszelkie  gry  terenowe  z  budowaniem  tratw,  zjazdami
linowymi, przemieszczaniem się za pomocą mapy i warsztatami BEZ użycia nowinek
technologicznych.  Jeśli  chodzi  o  imprezy  wewnętrzne,  widzimy  znaczny  wzrost
zapytań w sprawie wspomnianych wcześniej kasyn i imprez w stylu lat 20. 



Paulina Pięta
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pośrednictwem między frmami, co zainspirowało ją do prac
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1. Najciekawsze wydarzenie, które organizowałam/brałam udział 
w 2017 roku…

Konferencja  I  Love  Marketing  -  wydarzenie  zdigitalizowane  do  granic  możliwości.
Sukcesem było zdobycie tak licznej widowni i sprostanie wymaganiom uczestników
odnośnie jakości wystąpień oraz połączenia offineeu z onlinem.

Najciekawsze wydarzenie, które wymyśliłam i zorganizowałam to fnał rekordu Polski
na największą liczbę kartek do św. Mikołaja. Wzruszające wydarzenie, dzięki któremu
zostały  spełnione  życzenia  dzieci.  Połączenie  świątecznego  eventu,  rekordu  Polski
pobitego ponad dwukrotnie, współpracy z frmami, zaangażowania rodzin i wspaniałych
emocji.

2. Jaki element dodaje wydarzeniom niezapomnianego smaku?
Moja recepta to…

Networking. W dobie internetu wydarzenia są idealnym miejscem na spotkanie się
z ludźmi oraz zdobycie nowych kontaktów biznesowym. Często też wiele znajomości
z  internetu  ma okazję  przenieść  się  do  realnego  świata właśnie  poprzez  eventy.
Ludzie  przychodzą na wydarzenia w dwóch celach:  by zdobyć wiedzę i  kontakty.
Wiedzy mogą zasięgnąć w internecie, lecz kontaktów i rozmów bezpośrednich nic nie
zastąpi. 

3. Moja prognoza na główny trend 2018 roku…

Numerem 1 według mnie jest współpraca organizatorów wydarzeń ze sponsorami, 
stąd też moim celem na ten rok jest stworzenie platformy B2B EventFund, dążącej 
do podniesienia jakości współpracy organizatorów z frmami. Będzie to narzędzie 
z wyszukiwarką eventów i CRM-em w jednym. Pozwoli na zwiększenie ilości i jakości 
współprac, co znacząco pozwoli zwiększyć obroty rynku eventowego.
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Założycielka i współwłaścicielka agencji Evential. 
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1. Najciekawsze wydarzenie, w którym brałam udział w 2017 roku…

W  mojej  ocenie  było  to  Poland  Business  Run,  zdobywca  pierwszej  nagrody
w konkursie Top Event 2017. Bieg odbył się aż w 8 miastach, łącznie 20 tys. biegaczy.
W  efekcie  zebrano  sporą  sumę  na  rzecz  pomocy  osobom  po  amputacjach
i z niepełnosprawnością ruchową. Co ważniejsze, siła przekazu i skuteczność, z jaką
udaje  się  zaangażować  w  sprawę  społeczeństwo,  przyczynia  się  do  integracji
wszystkich jego przedstawicieli, w tym osób niepełnosprawnych.

2. Jaki element dodaje wydarzeniom niezapomnianego smaku?
Moja recepta to…

Według mnie  absolutną podstawą jest  frekwencja.  Niezależnie  od tego czy są to
urodziny  u  cioci,  czy  koncert  na  Stadionie  Narodowym,  liczba  uczestników  jest
kluczowa dla atmosfery.

Organizatorzy mówią o tym nieczęsto, a tymczasem naprawdę wiele wydarzeń zarówno
biznesowych, zamkniętych, jak i tych masowych boryka się z tym problemem. Nie ma
wydarzenia bez komunikacji z jego uczestnikami, dotarcia do właściwej grupy docelowej
i wprowadzenia uczestników w pozytywny nastrój oczekiwania.

3. Moja prognoza na główny trend 2018 roku…

Zaobserwować można zwiększenie nakładów i profesjonalizację podejścia do obsługi
technicznej oraz wszelkiego rodzaju efektów wizualnych. 

Nic nowego, ale realizowane coraz lepiej, coraz częściej i na większą skalę: lasery,
confetti,  diody,  etc.  To  samo dotyczy scenografi.  Wydaje  się,  że nadal z  oporami
rozwija się sektor VR, ale sądzę, że nawet jeśli jest to proces powolny, to usługi te
będą zajmowały coraz więcej miejsca w budżetach. Myślę też, że w końcu nadszedł
czas aplikacji, które ostatecznie wyprą materiały drukowane.
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PR.  Na rynku działa nieprzerwanie od prawie 10 lat. 
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1. Najciekawsze wydarzenie, które organizowałam/brałam udział
w 2017 roku…

Bez wątpienia było to wydarzenie corocznie organizowane przez magazyn „Playboy” –
samochód  roku  magazynu  „Playboy”.  Jest  to  przykład  eventu,  który  zawsze  jest
przygotowany na najwyższym poziomie. Wisienką na torcie jest pokaz bielizny, który
śmiało można porównać do show, jakie robią za granicą duże marki z tego segmentu.
Ciekawa choreografa,  piękne  dziewczyny,  a  także  wymyślne  i  ciekawe dodatki  do
stylizacji modelek zawsze czynią te pokazy wyjątkowymi i na długo zostają w pamięci.

2. Jaki element dodaje wydarzeniom niezapomnianego smaku?
Moja recepta to…

Podstawą jest  dobra  organizacja.  Ale  do  przyciągnięcia  gości  i  skłonienia  ich  do
pozostania  na evencie  potrzebny  jest  wysmakowany catering,  ciekawe  aranżacje,
pokazy  mody,  czy  atrakcje  dodatkowe  jak  loteria  wizytówkowa z  wartościowymi
nagrodami i  koncert  dobrego zespołu.  Sprawdzą się  także gadżety,  dzięki  którym
wchodzi  się  w interakcję  z  innymi  osobami  obecnymi  na evencie,  jak np.  ściana
z wirtualnym graffti, gdzie każdy może stworzyć własny projekt i wydrukować go na
torbie  lub koszulce,  pokazy laserowe,  a także zaprojektowanie  zapachu własnych
perfum.

3. Moja prognoza na główny trend 2018 roku…

Współpraca z infuencerami przynosi świetne efekty, gdyż osoby mające duże zasięgi
na Youtube  czy Instagramie  to  mocny trend,  dzięki  któremu można się  ciekawie
wypromować. Także w sferze eventów obecność takiego gościa przyciąga większą
ilość zainteresowanych. Jedna z frm uruchomiła też w końcówce 2017 roku produkt
eventowy  z  zastosowaniem  innowacyjnej  technologii  pod  nazwą  Mind  Control,
wykorzystujący sterowanie gry za pomocą fal mózgowych.  System odczytuje stan
aktywności  fal  mózgu  graczy  i  przekazuje  jego  efekt  w  postaci  ruchu  danym
obiektem. 
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1. Najciekawsze wydarzenie, które organizowałem/brałem udział
w 2017 roku…

Chciałbym wyróżnić dwa eventy:

Event APC AGRA – bardzo uderzyło  mnie  podejście  wiceprezesa frmy do całego
przedsięwzięcia – „najważniejsi są ludzie" – i to było widać.

Hotel  Aquarius  –  Event  wielkanocny  –  niezwykła  pomysłowość  ze  strony
organizatorów,  niesamowite  podejście  całego  hotelu  do  gości  i  dzieci.  I  przede
wszystkim współpraca hotelu z artystą – wszystko zadbane i dopilnowane tak, by
pracowało się, jak najprzyjemniej. Sam event od rana do wieczora obftował w ogrom
atrakcji, które po raz pierwszy zobaczyłem tylko tam.

2. Jaki element dodaje wydarzeniom niezapomnianego smaku?
Moja recepta to…

Z całą pewnością są to występy artystyczne. Nie sam pokaz jest ważny, ale artysta,
który  go  prezentuje.  Szczególną  uwagę  podczas  organizowania  wydarzeń  należy
zwrócić, kogo zatrudniamy do występów artystycznych. Powinna to być osoba, dla
której najważniejsze jest zadowolenie gości, a nie tylko poprawne wykonanie swojej
pracy. Naszą receptą jest wychodzenie do ludzi – oczarowujemy ich z bliska nie tylko
magią,  ale  też  osobowością.  Bardziej  niż  efekty  magiczne,  ludzie  zapamiętują
osobowość artysty.

3. Moja prognoza na główny trend 2018 roku…

Iluzjoniści cieszą się ogromną popularnością na wszelkiego rodzaju eventach. Magicy
to  bardzo  kreatywni  ludzie,  którzy  bez  problemu  dopasowują  się  do  tematyki
imprezy. Myślę, że dzięki temu cieszą się taką popularnością– z roku na rok widzimy
wzrost zapotrzebowania na usługi artystyczne.



Tomasz Powroźnik
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1. Najciekawsze wydarzenie, w którym brałem udział w 2017 roku… 

Gala fnałowa PGL MAJOR 2017 w Krakowskiej Tauron Arenie, gdzie wyposażyliśmy
strefę VIP Twitch. Impreza o zasięgu globalnym, zrzeszająca fanatyków - miłośników
gier  komputerowych,  którzy  tworzą  swoją  odrębną  rzeczywistość,  zamykając  się
w wirtualnym  świecie  online.  Panują  tam  ściśle  określone  zasady,  a  uczestnicy
zarabiają przy tym niesamowite sumy pieniężne. Ciekawe doświadczenie nie tylko
z perspektywy gracza, ale również z perspektywy widza.

2. Jaki element dodaje wydarzeniom niezapomnianego smaku?

Zaplecze cateringowe, zarówno jeśli chodzi o jedzenie i picie odgrywa tu kluczową
rolę.  Na każdym prestiżowym wydarzeniu organizatorzy starają się korzystać tylko
z usług najlepszych i  liczących się w branży graczy.  Również zaopatrzenie imprez
w atrakcyjne  wizualnie,  designerskie  wyposażenie  na  każdym  evencie  odgrywa
ogromną rolę.  Efektowne  i  niezapomniane  aranżacje  dają  uczestnikom wydarzeń
możliwość miłego i wygodnego spędzenia czasu.

3. Moja prognoza na główny trend 2018 roku…

Nowych  technologie  i  coraz  to  nowocześniejsze  multimedia,  dają  dużo  większe
możliwości przekazu, a co za tym idzie, atrakcyjniejszy odbiór przez głodnego wrażeń
i emocji  klienta.  Również  stosowanie  coraz  ciekawszych  rozwiązań  w  zakresie
tworzenia przestrzeni eventowych, zadaszeń i powierzchni wystawienniczych. Dlatego
do  naszej  oferty  wprowadziliśmy  jednostkę  ekspozycyjną  AirClad,  pneumatyczne
namioty  eventowe  oraz  innowacyjne  meble  z  pianki  poliuretanowej,  które  dają
ogromne możliwości aranżowania przestrzeni eventowych w ciekawe kształty i kolory. 



Kim jesteśmy?

Marka Loungetime  to  w branży synonim bogatego  asortymentu  mebli  i  akcesoriów
eventowych na wynajem, które proponujemy naszym Klientom. Pomagamy zaaranżować
i przekształcić  każde  miejsce  w dowolny  sposób,  zapewniając  wyjątkową atmosferę
podczas różnego rodzaju wydarzeń, tak, by spełniło odpowiednio swoje zadanie, stając się
eventem doskonałym.

Napisz do nas i zapytaj, jak możemy uświetnić Twoje wydarzenie. Działamy na terenie
Polski i za granicą, gdzie obsługujemy zarówno klientów biznesowych jak i indywidualnych.

Kontakt
Ul. Kamienna 12
31-403 Kraków

biuro@loungetime.pl

Kontakt telefoniczny:
+48 512 69 41 42
+48 660 96 97 36

mailto:biuro@loungetime.pl
tel:660969736
tel:512694142
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